Bråttom med läxan
n De rödgröna partierna vann alla framgångar i valet men det
räckte inte. I Tyresö fortsätter en försvagad borgerlig allians att
styra. Den stora vinnaren var ändå Sverigedemokraterna som
dubblade sitt stöd. De demokratiska partierna har en läxa att
göra. Och det är bråttom. Ledare, sid 2

”Brinner man för
lokalt folkrörelsearbete, är det
svårt att sluta
engagera sig.”
Marie Linder, sid 12

Släpp fram bussen
n Biltrafiken på Johanneshovsbron har ökat så att Tyresöbussarna nu måste stanna vid Gullmarsplan. Det är inte rimligt att
de som åker kollektivt ska behöva gå av i förtid. För att lösa det
behöver bussfilen på Nynäsvägen förlängas till bron och Söderledstunneln. Debatt, sid 4
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Populär rektor
sparkas
n Tyresö kommun ger Kumla
skolas populära och framgångsrika rektor Björn Åkerblom sparken. Det framgår
mellan raderna i ett avskedsbrev till föräldrarna. Sid 3

Risk för rekordstort
underskott
n Socialnämndens underskott
växer vid varje delårsbokslut.
Det finns en risk att nämndens verksamhet går back
med närmare 30 miljoner
kronor. Sid 7

Valresultatspecial
n Tyresö Nyheter redovisar
alla resultat från valet till
kommunfullmäktige. Allianspartierna tappade 972 medan
de röd-gröna kunde räkna
hem ytterligare 1 865 röster. Sid 8–9

Rättvisemärkt
n Tyresö församling certifieras för Fairtrade. Genom
utbildning kommer en del
medarbetare att ambassadörer för Fairtrade och kaféerna
ska använda certifierade produkter. Sid 10

Folkbiblioteken
– Jag kommer så klart att vara extra intresserad av de frågor som jag har pratat om i valrörelsen, säger Mathias Tegnér.

Foto: Gunnar Frisell

Tyresös röst i Riksdagen
n Ännu

en tyresöbo tar plats i
Sveriges Riksdag. Socialdemokraten Mathias Tegnér, som tills nu
arbetat på Hennes & Mauritz som
Accounting manager och bland
annat varit delaktig i företagets

expansion i Australien, blir nu
Tyresös ende riksdagsman. Som
utbildad ekonom på Handelshögskolan i Stockholm ligger naturligt
de ekonomiska frågorna honom
nära.

– Mitt intresse ligger inte bara
inom ekonomin. Jag hoppas få
bidra kring miljö- och bostadsfrågorna också i riksdagsarbetet,
säger Mathias Tegnér.
Sid 5

Tyresös bil
ligaste

n Besparingar i biblioteksverksamheten gör det svårt
att upprätthålla en hög servicenivå. Sid 15

Bollmoran …

… viker ut sig.
    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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De borgerliga partierna tappade i väljarstöd men får fortsätta styra. Trots
att alla oppositionspartierna gick framåt räckte det alltså inte. Men det som
hände i flera kommuner slapp vi i Tyresö. Sverigedemokraterna blev inte vågmästare. Men SD dubblade sina mandat i kommunfullmäktige. Det är hög tid
att de etablerade demokratiska partierna fångar upp de människor som med
sin röst visar att de tappat tron på politikens kraft att förändra.

Att lyssna
är att lära
O

ppositionspolitiken i Tyresö har under
de senaste åren varit tydlig. Tyresöborna har fått ett alternativ till de styrande
allianspartierna och valresultatet blev rödgröna
framgångar i de flesta valdistriktet. Trots att
Moderaterna tappade tre och Folkpartiet ett
mandat räckte det ändå inte för att bryta ett
16-årigt borgerliga styre i Tyresö. Men signalen
är tydlig. Det behövs förändringar inom en rad
områden. Inte minst inom skolan måste man
tänka om. I det annars moderatdominerade
Sofieberg gick Socialdemokraterna i stort ikapp
Moderaterna. Här har den mycket infekterade
debatten om Sofiebergsskolans vara eller icke
vara satt sin prägel. Socialdemokraterna har
visat ett alternativ som både tar hänsyn till eleverna, föräldrarna och personalen och den kommunala ekonomin. Det har tilltalat valmanskåren. Det debackel som restaureringen av Nyboda skola förde med sig har säkerligen också
bidragit till Socialdemokraternas framgångar.
Den ansvarslöshet varmed skattepengar hanterades i det projektet upprörde många invånare.
I synnerhet när en enig revision gav den ekonomiska styrningen av projektet en svidande
kritik. Tyvärr verkar man inte ha dragit någon
lärdom av detta. Den planerade förändringen av
Tyresö gymnasium går i samma stil.
En läxa de etablerade partierna i vår kommun

måste lära sig av valresultatet är att en politik
som ökar klyftor och som delar människor utifrån vilken situation man befinner sig i livet,
skapar otrygghet. Den som är sjuk ska ha vård
och rehabilitering tills man är frisk. Den som är
pensionär ska inte straffas med högre skatt och
den arbetslöse ska inte behöva gå från hus och
hem – utan ska till utbildning för att kunna ta
nästa jobb.
Oppositionen har satt fingret på vad som
behöver förbättras. Smolket i bägaren för
de som ville ha förändring borde vara den
fortsatt borgerliga majoriteten. Men alliansen partier vilar på demokratins grund som
står för alla människors lika värde. Därför
hade det varit värre med Sverigedemokrater som vågmästare. Ett parti som vill särskilja människor utifrån hudfärg.
De tyresöbor som i valet visade att de inte
tror på politikens möjligheter, måste få ett nytt
besked av både de borgerliga och de rödgröna
partierna. Vi har hört er och vi har förstått. Valrörelsen är över, nu måste den borgerliga majoriteten tillsammans med oppositionen ta ansvar
för att Tyresö utvecklas så att alla känner trygghet och framtidstro. Politik är att vilja, som Olof
Palme sa.

Pandaklubben

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

Ring 08-624 74 00
Världsnaturfonden WWF

Illustration: Robert Nyberg

Noterat
På Tyresö kommuns hemsida ges vägledning för de pensionärer som ska välja omsorgsboende. Kundnöjdheten på de
olika boenden är mätt och redovisas i cirklar med olika fyllnadsgrad. Flera boenden har 80 procent grönt i ringen vilket
ju är ganska bra. Hur upplevs då det boende som varit mest
kritiserat den senaste tiden. Ängsgården var tidigare flaggskeppet i kommunens äldreomsorg. Då drevs det i kommunal regi. Efter att det privatiserats kom kritiken slag i slag.
Pensionärerna fick inte tillräckligt med mat, personalproblemen hopade sig och boendet gick till och med i konkurs men
uppstod igen i privat regi. När nu kommunen redovisar kundnöjdheten blir det toppbetyg, 100 procents nöjdhet för detta
demensboende. Är det verkligen seriösa undersökningar som
kommunen genomför? Borde inte en viss rodnad uppstå på
ansvarig politikers kinder.
ooo

ooo

Allt är inte nytt under solen
och ingen tror väl att världen är ny
men när Bollmoragumman lättar på kjolen
passerar ändå mycket revy.
S.
							(premiär på nya UnderLivet)

Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Fax: 08-742 15 64
E-post: redaktion@tyresonyheter.nu
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Framgångsrik
rektor får gå

Bullervallar i
Hanviken
Ljud Den nya flis- och masshanteringsanläggningen på Mediavägen är snart klar. Markarbetena
är i sin slutfas och just nu pågår
det avslutande arbetet med att
bygga upp bullervallar och skärmar. Närmaste granne till anläggningen bor cirka 100 meter bort.
ooo

Fler sorterar avfall
Matrester Antalet tyresöbor
som sorterar matavfalls fortsätter att öka gradvis både i villor
och lägenheter. Idag är cirka 1 800
lägenheter, 47 procent av villorna,
några förskolor och även företag
anslutna till insamlingen. Ytterligare bostadsrättsföreningar och
kommunala verksamheter kommer inom kort också att ansluta
sig. Detta har medfört att hushållsavfallet har minskat med 10
procent jämfört med samma tid
föregående år.
ooo

Tyresö fördjupar
HBT-arbetet
Hälsa Kommunen har beslutat
ansöka om medel från socialstyrelsen för att fördjupa sitt arbete med
HBT-frågor. Prioriterade områden
kommer i första hand att vara
ungdomars situation, hälsa och
tillgång till bra fritidsverksamhet,
utgångspunkten för arbetet ska
vara ett normkritiskt perspektiv.
ooo

Tyst och stilla vid Kumla skola.
Skola Tyresö kommun köper ut
Kumla skolas rektor Björn Åkerblom. Ett beslut som får föräldrar
och personal att rasa.

Kumla skolas resultat har de
senaste åren återkommande varit
bland de bästa i kommunen och
skolan har även fått bra betyg
även av föräldrar och elever i brukarundersökningar. En förklaring
har ansetts vara det ledarskap
som rektor Björn Åkerblom har
utövat. Öppet, transparent och
tydligt har varit ord som sägs ha
förklarat framgången.

Tack för lånet
Men det är alltså inget som nu räddar den framgångsrike rektorn. I
ett brev till skolans föräldrar tackar han nu för lånet av eleverna.
– Jag tar tillfället i akt att tacka
för att jag fått låna era barn. Jag
har varit stolt som en kyrktupp
över alla goda resultat era barn
visat under de år jag haft förmånen att vara rektor på skolan,
skriver Åkerblom.

Foto: Gunnar Frisell

Samtidigt är det tydligt att det
är ledningen för kommunen som
tagit initiativet till att avsluta
Åkerbloms anställning.
– Kommunen har tagit initiativ
till att avsluta min tjänst i Tyresö
kommun. Vi har nått en överenskommelse, står det vidare i brevet
till föräldrarna.

Skarpa protester
Beslutet att avsluta Åkerbloms
anställning väcker nu skarpa protester. Efter bara tre dagar har 367
tyresöbor skrivit på en protestelista på nätet. Bland undertecknarna märks många föräldrar och
lärare.
Initiativtagaren Lotta Höckert
skriver i uppropet att:
– Björn har fört skeppet Kumla
skola fram på ett ganska stormigt
hav med stadig hand och han har
gjort det med bravur. Fantastiska
resultat och lysande framtidsvisioner.
– Björn har verkligen kämpat
för våra barn, och deras framtid.
För att Kumla skola ska bli den

bästa i landet och för Tyresös skolor i stort. Han har även fört den
fighten offentligt med civilkurage
och integritet.

Ännu ingen kommentar
Tyresö kommun och de ansvariga,
förvaltningschefen Anita Brynje
och barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson
(M), har ännu inte kommenterat uppsägningen och när detta
skrivs finns det bara en notis på
Kumla skolas hemsida om händelsen.
Begär en förklaring
Socialdemokraterna i barn- och
utbildningsnämnden har reagerat
mot beslutet. I ett mail till Brynje
och Svensson begär de en förklaring av händelsen:
– Björn Åkerblom har stått
upp för skolplan, barnens pedagogiska utveckling och lärarprofessionen. Han har inte dragit
sig för att uttrycka sin åsikt. Att
han kritiserat nedskärningar och
besparingskrav är ingen hemlig-

het, skriver Jannice Rockstroh,
vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Just att Åkerblom stått upp för
sin skola – när det gäller exempelvis sparkrav, bristande ITlösningar och lokalfrågor – antas
av många vara orsaken till kommunens agerande och rädslan för
att kommunen nu sänder signalen
till rektorer att man för att behålla
jobbet ska vara tyst återkommer i
kommentarerna kring Åkerbloms
avslutade anställning.

Slutar vid höstlovet
Anställningen som rektor avslutas i samband med höstlovet och
kommunen har nu inlett ett rekryteringsarbete.
Det är inte första gången Tyresö
kommun köper ut anställda. För
bara ett år sedan köptes dåvarande socialchefen ut till en kostnad
om uppemot 1,3 miljoner kronor.
Hur mycket överenskommelsen
med Björn Åkerblom kostar är i
skrivande stund inte känt.
ooo

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06
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
Heléne Sundman
Tel. 073-370 17 20
Mikael Fallmo
Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor

Reaktioner mot beslutet att säga upp Björn Åkerblom:

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

(hämtade från namninsamling.se)

Eleni: En sann visionär. Hur kommer det dig att sådana alltid får gå? Vill den här kommunen
bara ha ja-sägare?
Petar: En rektor som vågar säga vad han tycker och står för det han säger! En rektor som
tänker på barnens bästa är ingen rektor som kommunen vill ha!
Lottha: Varför behålla en rektor som är rak, tydlig och kompetent?
Cecilia: En rektor som vågar säga ifrån när det talas om stora nedskärningar som skulle leda
till en sämre skolgång för våra barn? Vad sänder det för signaler? Glöm temat ”Våga vara” i
skolan! Om du säger vad du tycker och står upp för det du tror på i den här kommunen, så
får du inte längre vara med! Jag måste ha missat något väsentligt i valrörelsen. När blev satsningarna på skolan utbytta mot stora nedskärningar? Vilket hyckleri!

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!

Nu söker kommunen en ny rektor till Kumla skola.
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Det behövs en bussfil på Johanneshovsbron
T
yresö har, till skillnad från många andra kommuner
i länet, bara ett kollektivfärdmedel för att komma
in till stan, bussar. Några stannar vid Gullmarsplan
medan en del går ända in till city. Det är väldigt bra när
det fungerar. Om man ska vidare är T-centralen det bästa
stället för omstigning till t-banan eller pendeln. Då är valet
av linjer som störst. Det blir enklast och man slipper ofta
ännu ett byte.
Nu har emellertid bilarna på nytt konkurrerat ut busstrafiken från Tyresö. Biltrafiken på Nynäsvägen har vuxit så
mycket att den proppar igen Johanneshovsbron och Söderledstunneln. I morgonrusningen frågar busschaufförerna
nästan jämt om de ska stanna vid Gullmarsplan istället för
att fortsätta in till city. Det är så igenkorkat att det kommer
att ta mycket längre tid att ta sig dit med buss än med tunnelbanan.
Kollektivfilen på Nynäsvägen underlättar framkomligheten till Gullmarsplan rejält. Som många kanske minns
satt bussarna ofta i kö från Tyresövägen ända till Gullmars
innan kollektivfilen kom till. Idag tror jag att alla, oavsett
om man åker bil eller kollektivt, tycker att bussfilen är bra.
Nu är som sagt kön förskjuten och då är det dags att
göra något åt problemet där det befinner sig. Det behövs
en kollektivfil också på bron och i tunneln. Detta kan göras

Miljöhjälte eller inte?
Alltsedan kommunen började med
de bruna kärlen har jag sorterat ut
matavfall, och blivit mer noggrann
med källsortering i övrigt också.
Det är faktiskt lättare och roligare
än man tror att vara miljöhjälte.
Fakturan blir lägre, eftersom man
nästan aldrig behöver tömma soptunnan, och det känns bra i magen
att göra ”rätt”.
Nu byggs flera sopförbränningsstationer runt om i Sverige
som ska hantera resten, men eftersom vi är många som källsorterar
så flitigt finns allt mindre sopor
att bränna. Alltså importerar man

istället sopor från England och
Irland för att få ekonomi i det hela.
Dessa länder befinner sig i medeltiden på sopfronten, i princip inga
fraktioner sorteras ut. Så hit kommer alltså sopor med batterier
och annat elände istället.
Så vad är vitsen i att vi ska vara
så duktiga och sortera här, när
det leder till att vi i nästa steg ska
bränna osorterad skit från England?
Så min stilla undran är om vi
miljöhjältar i längden bidrar till
ett sämre klimat i Sverige.

Om inget görs
kommer det
med tiden
att bli etter
värre.

Sarah Heidenborg
Kommunfullmäktige (S)

Köp yoghurten!
Jag vet att vi är många som saknar
scenen i Tyresö centrum. Den var
i princip den enda ytan som inte
var kommersiell, och det var så
trevligt med alla föreningsaktiviteter, luciatåg, uppträdande från
musikklasser och så vidare. Nu
såg jag att yoghurtbutiken som
ligger där istället är till salu. Skulle inte kommunen kunna köpa
yoghurtbutiken och bygga en ny
scen där? Det vore fantastiskt!
Sätt kulturen i centrum

Ihärdig sorterare

Begagnad ishall – nej tack!
Nyligen var Fontanahallen avstängd igen. Om jag inte minns
fel är det tredje gången som olika
delar i kylanläggningen gått sönder. Denna gång räddades isen av
en reservdel som hittades i Tyskland. Det kanske inte var helt
slugt att köpa gamla begagnade
grejer från början? Om nu ishal-

len i Bollmora ska flyttas hoppas
jag att man inte kommer att vara
lika dumsnål en gång till och hitta
någon begagnad anläggning att
stoppa in.
Billigt blir ofta dyrt. Och rätt så
irriterande för oss som vill vara
på isen.
Hockeymorsan

Minska barnfattigdomen
– inga barn ska vräkas i Tyresö
En viktig förutsättning för att alla
barn ska lyckas i skolan, är att
barn har en grundtrygghet.
När fem procent av barnen i
Tyresö är oroliga för att bli vräkta
är det något som är riktigt fel.
Det är viktigt att skapa förut-
sättningar för att alla barn ska

kunna lyckas och nå sin fulla
potential.
Att ge stöd till de barn som
behöver det, är livsviktigt och
speglar ett samhälles grundläggande värderingar. Inga barn ska
behöva vara otrygga i Tyresö!
Mikael Fallmo

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

genom att en fil i sin helhet, under morgonrusningen, avlyses för bussar. Tekniken kan också lösa det genom att bilar
stundtals ges tillgång till bussfilen när det kan ske utan risk
för köbildning. Metoden är inte viktig utan att man startar
en utredning om hur, snarast. Det blir naturligtvis också
nödvändigt att öka busstätheten från Tyresö och söderort
i övrigt för att göra kollektivresandet till ett alternativ till
bilen.
Med ett anslag som detta kan det kollektiva pendlandet
bli en attraktiv lösning för många fler. Det skulle också
kunna bli ett viktigt bidrag för att reellt minska biltrafiken
i stan. I synnerhet om det tillämpas på fler ställen i stockholmstrafiken. I ett sådant perspektiv finns det i stort bara
vinnare. Resenärerna får en billigare arbetspendling, kanske också bekvämare, de som verkligen behöver komma
fram, yrkestrafiken, får det mycket enklare och självklart
ger en minskad biltrafik i Stockholms innerstad en bättre
miljö.
Det går att måla upp många hinder mot ett förslag som
detta, det är inte svårt. Men om inget görs kommer det med
tiden att bli etter värre, vare sig man åker buss eller bil.
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Att bli bortvald
Jag hörde en intervju med idolstjärnan Andreas Weise
häromdagen. Han pratade om att han ibland blir deprimerad och intervjuaren på Radio Stockholm frågade
honom när han blir låg. Hans svar kom snabbt och det
handlade om när han tror att han är borta ur matchen,
professionellt. De gånger ingen vill ha honom. Veronica
Maggio fick en gång höra att hon var den enda som såg
ledsen och arg ut för att hon inte vann en Grammis. Jag
förstår henne, klart som fadriken att man blir ledsen och
lite arg när man inte blir vald.
För musiker som Weise och
Maggio borde det här dock vara
vardagsmat, precis som det är
för alla som har kreativa yrken.
Som författare får man vara van
vid att ratas. Texter refuseras
eller toksågas oftare än de hyllas. Man måste ha kommit långt
med sig själv för att inte tolka
det som ”vi tycker inte om DIG.”
(Om jag ordagrant kommer ihåg
min värsta sågning? Ja, nästan
hela). Men som kreativ person
Foto: Kristofer Samuelsson
vet man att det är bara att bita
ihop, göra om och komma igen.
Det är hårt för man har ofta lagt ner nästan blod, svett och
tårar i processen.
Men så kommer det ett mail från en läsare till min
roman. ”Det var som att du skrev om mig, jag har gått igenom precis det där. Tack!” Eller ett mail från någon som
har vågat ta ett läxsnack med en lärare efter att ha läst min
läxbok. Eller härlig feedback på en krönika. Och då glömmer jag de texter som har ratats och uppfylls i stället av
glädjen över att ha åstadkommit något för någon annan.
För det är ju på ett sätt det som driver oss. Bekräftelsen
över att någon annan har uppskattat det vi har gjort.
Vi människor blir bortvalda hela tiden. Det är något
man måste lära sig att leva med, ändå kan det ibland göra
så ont. Vi vet hur det känns att inte få
”Vi vill bara bli äls- det där jobbet. Att inte få hänga med
ut med det där gänget. Att ens barn
kade av alla, är det
inte får vara med. Det är så grundlägför mycket begärt?” gande och svårt att låta bli att gräma
sig över trots att vi får ett annat jobb,
har ett annat gäng eller att ens barn förhoppningsvis har
en annan kompis. Vi vill bara bli älskade av alla, är det för
mycket begärt?
Det var nyss val. Många som har slitit, kämpat, missat viktig sömn och tid med sina familjer nådde ändå
inte hela vägen fram. Inte tillräckligt många ville ha dem.
Dessa kämpar måste nu hitta styrka och energi att orka
i fyra år till i opposition. Precis som vi andra måste hitta
styrka att skriva en till text, fråga en annan kompis, söka
ytterligare ett nytt jobb. Och vi gör det. För att vi är människor och vi måste när vi gör det vi tror på.
Pernilla Alm
Twitter: @PernillaAlm
www.pernillaalm.se / www.läxfritt.se
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När rösterna var färdigräknade:

Mathias Tegnér
klar för Riksdagen

Curres Corner
kommer på toppen

Fortsättning ser ut att följa för Curres Corner.
Näringsliv Efter flytt, utbyggnad, brand, återuppbyggnad och
väntad rivning ser det ut att gå
uppåt igen för Curres Corner.

– Det känns oerhört roligt att få representera Tyresö i Riksdagen, säger Mathias Tegnér (S).
Politik I tisdags stod det klart att tyresöbon och socialdemokraten
Mathias Tegnér kommer att komma in i riksdagen. Detta efter att
regeringspusslet har lagts och de nyvalda statsråden också har utsett
sina statssekreterare.

I Tyresö Nyheter skrev redan tidigare i år om att Mathias Tegnér
kunde få chansen att följa samma
fotsteg som Ingvar Carlsson,
Bengt Lindqvist, Ulf Lönnqvist
och Björn Ericson, som också de
representerat Tyresö och Stockholms län i Riksdagen. Nu blir
alltså det verklighet.
– Det känns oerhört roligt och
spännande att få bli riksdagsledamot och kunna representera Tyresö och Stockholms Län,
säger Mathias Tegnér när Tyresö
Nyheter når honom på telefon på
tisdagskvällen.

Mathias Tegnér stod på plats
nummer 13 på Socialdemokraternas riksdagslista för Stockholms
Län där partiet fick nio platser.
Tre av de som stod ovanför Tegnér har blivit utsedda till ministrar, det gäller Mikael Damberg,
Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan. När Regeringen på
tisdagen beslutade att utse Agneta Karlsson till statssekreterare
åt den nya folkhälso-, sjukvårdsoch idrottsministern Gabriel Wikström så innebar det att Mathias
Tegnér nu kommer att tjänstgöra
som Riksdagsledamot.

Foto: Gunnar Frisell

Mathias är 35 år gammal och
har bott i Tyresö i stort sett hela
sitt liv.
Han har fram till nu jobbat på
Hennes & Mauritz som Accounting manager där han bland annat
varit delaktig i företagets expansion i Australien. Sedan tidigare är
han också utbildad civilekonom
från Handelshögskolan i Stockholm.
– Jag kommer så klart att vara
extra intresserad av de frågor
som jag också har pratat om i valrörelsen, nämligen miljö & klimat,
bostadsfrågan samt ekonomi.
– Jag hoppas att få bidra i de
frågorna också nu när jag kommer arbeta i Riksdagen, säger
Mathias Tegnér.
ooo

Välkommen att bli Medlem i
Socialdemokraterna i tyresö
Delar du våra värderingar om allas lika värde? Om goda möjlig
heter att utvecklas och en bra välfärd för alla? Som medlem i
Socialdemokraternai Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för
våra grundidéeroch få information om vår politik eller
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet.
Du anmäler dig antingen via vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/tyreso
eller ring 712 80 30.

5

I och med Tyresö bostäders planer på att bygga nya lägenheter
i kvarteret Hasselbacken (korsningen Bollmoravägen/Granängsvägen), har det varit känt att
restaurangen Curres Corner inte
längre kan finnas kvar, då den är
placerad precis där de nya husen
kommer att byggas.

foto: Christer Källström

Curres har funnits länge i Tyresö, men tidigare var det mer av en
grillkiosk med placering lite närmare Bollmoravägen.
Efter flytt, utbyggnad, brand
och återuppbyggnad skulle alltså
dagarna snart vara räknade för
den relativt nybyggda restaurangen.
Nu verkar det dock som att den
kan få ett nytt liv, då Curres med
stor sannolikhet kommer att bli
toppstuga på Hammarbybacken.
ooo

Boka din jul & nyårsmat hos oss

CATERING & HYRESGODS

Bröllop
Student
Dop
Minnesstund

Porslin | Stolar
Bord | Dukar
Ljud | Ljus
Dj etc

Ska ni ha fest eller?

1997– 2014

www.gourmethuset.com
Tel. 08-798 55 00
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Pierre Schori:

”Borgarna prioriterade
NATO före FN”

Åren 2005–2007 var Pierre Schori chef för FN-trupperna i Elfenbenskusten, cirka 10 000 soldater insatta för att dämpa motsättningarna mellan stridande parter som behärskade var sin del
av landet. Här inspekterar han sina trupper.
Foto: ONUCI-PIO/Ky Chung
Internationellt Han kommer till Tyresö
i början av december för att prata om sina
memoarer, ”Elden och Minnet” (Leopard förlag 2014).

heter, annars kommer någon annan att tolka
historien åt oss på ett sätt som inte gagnar
våra idéer och värderingar.
– Ja, det är ett annat viktigt motiv.

Pierre Schori, en av vårt lands främsta utrikespolitiker och under många år nära medarbetare till Olof Palme. Det är en rejäl bok på
nära 700 sidor. En imponerande berättelse om
politiskt arbete, resor och spännande möten
med ledare som Willy Brandt, Henry Kissinger
och Fidel Castro.

Du är kritisk mot den svenska utrikespolitik
som förts efter Ingvar Carlssons sista regering, alltså med Göran Persson och framåt?
– Ja, det är riktigt. Men framförallt är jag kritisk mot den borgerliga regeringens utrikespolitik som den förts under åtta år nu, där man
prioriterat Nato före FN och vapenförsäljning
före mänskliga rättigheter.

Varför har du skrivit dina memoarer?
– Därför att många av de konflikter ute i världen, som vi kämpat med tidigare, har stor
betydelse för det som händer idag. Det är
viktigt att ha de erfarenheterna med i dagens
debatt. Exempelvis när det gäller konflikten
i Ukraina. Det gäller att inte glömma bort att
det finns alternativ till konfrontation, det som
Willy Brandt kallade Östpolitik och Olof Palme
kallade för gemensam säkerhet. Det är oerhört
viktigt att försöka inleda en dialog mellan och
med parter som befinner sig i konflikt. Och
ännu viktigare är att försöka förebygga konflikter innan de blir akuta, genom samtal och
dialog och då är erfarenheterna från tidigare
konflikter viktiga.
Du har sagt att det är viktigt att arbetarrörelsens företrädare skriver om sina erfaren-

Vad förväntar du dig av den nya regeringen
under Stefan Löfvens ledning?
– Efter de här åren krävs nu ett riktigt omtag
i utrikespolitiken. Det ska bli intressant och
se, men jag tycker att hans regeringsförklaring
bådar gott. För första gången på åtta år nämns
Nato inte i samma andetag som EU-samarbetet. Istället betonade Stefan Löfven att vi inte
ska gå med i Nato.
Hur ska situationen i Mellanöstern, Islamiska Staten, IS, och det allt värre kriget i norra
Irak och Syrien hanteras?
– För det första måste kraftfulla humanitära
insatser sättas in till stöd för de utsatta civila i
området, till sårade och till flyktingar.
– För det andra finns det nu ett FN-mandat
från Säkerhetsrådets president som innebär

stöd åt Iraks regering att försöka stoppa IS
framfart och det bör man nu utnyttja.

foto: Sara Appelgren

Efter de här åren krävs
nu ett riktigt omtag i
utrikespolitiken.

Förespråkar du massiva bombningar och
militära insatser mot IS?
– Det är i dagsläget svårt att argumentera mot
militära insatser. Men vem som ska göra det
och på vilket sätt är svårt att säga när man
inte sitter i en sådan position att man har full
insyn. Amerikanarna går ju in nu oavsett vad
som sägs.
– Just nu handlar det förstås om att skydda
kurderna. Jag anser inte att Sverige ska gå in
militärt. Vi ska ägna oss åt humanitärt stöd.
– För det tredje måste vi redan nu börja
diskutera varför sådana krafter som IS över
huvud taget uppstår. Och där är det uppenbart
att Georg W Bush, USAs president 2001–2009,
har ett stort ansvar. Han gav sig in militärt i
ett getingbo utan analys och eftertanke. Sedan
Saddam Hussein störtats avskedades en hel
fungerande arme, som blev en rekryteringsbas för nya militanta grupperingar som IS.
Detsamma gäller också Libyen.
– Även i det perspektivet är Löfven-regeringens beslut att erkänna Palestina som stat
mycket viktigt. Behandlingen av palestinierna
under lång tid är faktiskt också en av flera
orsaker till det växande stödet för IS. Därför
är det mycket bra att Sverige kommer med det
här erkännandet just nu.
ooo

Oktober 2014 

Nyheter

Miljövinster när
transporterna samordnas
Miljö Det är nu klart att de åtta
Södertörnskommunerna från och
med årsskiftet kommer börja
samordna sina varutransporter
ut till verksamheterna. Samordningen ska framförallt innebära
färre transporter och mindre
klimatpåverkan men även ökad
trafiksäkerhet är en viktig faktor.

– Samordnad varudistribution
är ett stort projekt som stärker
Södertörnssamarbetet och visar
på ett regionalt ledarskap i klimatfrågan. Initiativet är unikt i
sitt slag i Sverige vad gäller antal
kommuner som tar ett samlat
grepp om varutransporterna
till sina verksamheter. Målet är
att halvera våra gemensamma
utsläpp av koldioxid till slutet av
år 2016, säger Lennart Kalderén
(M), kommunstyrelsens ordförande i Salem och ordförande
i den politiska styrgruppen för
Södertörnssamarbetet.

Börjar 2015
De första varutransporterna börjar
gå via den gemensamma omlastningscentralen i januari 2015.
Varorna kommer att lastas om
centralt hos Widrikssons Åkeri,
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Hur tycker du
att Alby ska
utvecklas?

foto: Kaijsa Keusch

Karin Hellström, Krusboda
– Det är ett fantastiskt område
som det är! Vi har varit här med
både barn och barnbarn. Själv
promenerar jag här. Men jag är
absolut inte emot en utveckling
av området.

Samordnade transporter förväntas ge många fördelar.

företaget som vunnit upphandlingen, och sedan köras ut därifrån.
Det ger färre antal transporter och
eftersom fordonen kommer drivas av biobränslen från åkeriets
egen station kan utsläppen minska rejält. Enligt en förstudie som
gjort kommer utsläppen åtminsto-

ne kunna halveras, kanske sjunka
ända till en tredjedel.

Många fördelar
Kommunerna pekar också på
att samordningen även kommer
innebära ökad trafiksäkerhet
runt förskolor, skolor, äldreboen-

Foto: Christer Källgren

de och andra verksamheter som
tar emot varuleveranser. Genom
färre transporter ska det också
bli färre avbrott i verksamheten
för personalen. Lägre kostnader
på sikt ligger också med i kommunernas vågskål.

Thomas Gjälby, Öringe
– Det är bra som det är i Alby.
Men utegymmet kan utvecklas!

ooo

Fortsatta underskott Stängsel i Slottsparken?
i socialnämnden
Ekonomi Budgetunderskotten
fortsätter att öka inom socialnämndens budgetområde.

Delårsbokslut 1, per april i år,
bedömde att det skulle bli ett
underskott om 15,9 miljoner kronor på helåret. Delårsbokslut 2,
per augusti i år, bedömer nu att
underskottet blir 21,4 miljoner
kronor på helåret. En ökning av
det prognosticerade underskottet
med 5,5 miljoner kronor eller med
35 procent. Fortsätter ökningen på
samma sätt resten av året så kommer underskottet per helår att bli
nästan 29 miljoner kronor. Det är
underskott i varierande grad inom
samtliga avdelningar i socialförvaltningen. En kostnadsdrivande
faktor är den platsbrist som råder.
Reserverade medel avseende nytt
guppboende används i den löpande verksamheten för att täcka upp
bristen på nya platser.

Socialnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att senast i
november 2014 presentera åtgärder som visar hur nämnden når
balans för verksamhetsåret 2015.
– Det är ju tyvärr så att Moderaterna länge har ”drivit” socialförvaltningen med en underfinansierad budget och detta fortsätter
alltjämt, säger socialdemokraternas gruppledare i socialnämnden
Carl Johan Karlson. Nu är det
– som siffrorna visar – fråga om
relativt kraftiga underbudgeteringar. Bland annat är det liksom
tidigare fråga om att kommunen
åsamkas stora kostnader för brist
på boendeplatser.
– Vi har gång på gång föreslagit lösningar på detta som skulle
gynna kommunen, inte minst ekonomiskt, och vi kommer att fortsätta att föreslå sådana lösningar,
tillägger Carl Johan Karlson.

– Vi föreslår lösningar, säger Carl Johan Karlson (S).

ooo

foto: Gunnar Frisell

Skötsel Nordiska muséet äger Tyresö slott med omgivningar och
ansvarar för skötseln. Intresset för park, slott och omgivningar är
stort från friluftslivet i länet, inte minst från Tyresös invånare. Café
och gästhamn på Notholmen lockar också många gäster.

Attraktiva platser som slottsområdet med mycket besök gör att
markerna slits och kräver skötsel
och underhåll. Ibland blir slitaget onödigt stort på grund av ren
vårdslöshet och skadegörelse.
Nordiska muséet vill lösa det problemet med stängsel runt delar av
parken.
Kan verkligen ett staket som
stänger besökarna ute från stora
av delar av Tyresö slottspark vara
rätt metod för att komma till rätta
med problemet?
Nej, menar Tyresö kommun i
ett yttrande till Länsstyrelsen som
ska besluta i frågan. ”Att uppföra
ett staket med föreslagen placering skulle skära av och dela upp
den engelska landskapsparken
och ta bort stora delar av de upplevelsevärden som finns”, står att
läsa i kommunens yttrande. Den
engelska parken är en av de första
i landet och föregår både Drottningholm och Haga. Kommunen påpekar att åtgärden skulle
komma i konflikt med gällande
strandskydd i området. Nordiska
muséet måste ta fram en bättre
lösning på problemen.
Från bron till Notholmen med
slottsparken framåt och viken in
mot slottet till vänster syns de
lummiga träden skymma slottet.
Där gången delar sig åt vänster
längs viken bort mot gräsytorna framför slottet och åt höger
mot besöksparkeringen bredvid
Tyresö handelsträdgård skulle ett
meterhögt stängsel kunna kanta
gången som går från bron till par-

keringen. Stängslet skulle skilja
bort området, som ligger utanför gången mot parkeringen och
består av gräsmattor och träd ner
mot vassen mot Kalvfjärden norr
om bron. Och Tyresö församlings
skulptur ”Bekymmerslöshetspärlan”.
Sedan skulle stängslet placeras
utmed ängen upp till parkeringen
och längs denna.
Stängslet skulle sist men inte
minst sättas mellan närmaste del
på slottet och översta delen av
parkeringen. Tillgängligheten till
parken blir alltså kraftigt beskuren med ett staket. Det ligger troligen inte i tyresöbornas intresse.
ooo

Tillgängligheten kan komma att
begränsas. foto: Lennart Jönsson

Kevin Noren, Farmarstigen
– Jag kommer hit för att träna
och att ta det lugnt. Utegymmet
måste renoveras och kan utökas
med ett stockgym.

Ulf Johansson, Bollmora
– Det var mycket fåglar i viken
en gång i tiden. Det viktigaste är
att det betas nere vid ängen mot
stranden av Albysjön och att det
finns ett levande lantbruk kvar.
Det ska vara ett friluftsområde
för alla!

Annika Löfgren, Ö Farmarstigen
– Det var fantastiskt när skidbacken var igång. I dag är naturrummet jättefint och uppskattas
mycket av våra barnbarn. Det är
fint när det plogas på sjön på vintern och att man kan vara i Alby
året om. Det ska vara naturligt!
Det är det som är charmen!
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Valresultatet
15

I Tyresö styr den borgerliga alliansen vidare.
Men det är en majoritet som är kraftigt försvagad.
Allianspartierna tappade 972 röster medan
de röd-gröna vann 1 865 röster.
Moderaterna förlorade 860 röster och tappade därmed tappar
tre mandat. Centerpartiet låg på
gränsen redan vid förra valet och
kunde med ytterligare 190 röster
öka från ett till två mandat. I och
med att Folkpartiet tappade ett
mandat och Kristdemokraterna
låg still fick allianspartierna precis de 26 mandat som behövdes
för majoritet i Tyresö kommunfullmäktige.
Trots att de får fortsätta opponera gick det bättre för de rödgröna. I kommunvalet gick Socialdemokraterna fram med 1 188 röster. Det gav inga nya mandat med
s-politiken lockade fler väljare i
nästan alla valdistrikt. Intressant
att notera är att Socialdemokraterna blev nästan lika stora som
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2010
14
2
4
21
5
1
2
2

Myggdalen

Granängsringen

7

8

14

13

Björkbacken

Moderaterna i Sofieberg. En valkrets där Moderaterna tidigare
dominerat. Moderaternas hantering av Sofiebergsskolan med
olika budskap om dess utveckling
har satt ett tydligt avtryck hos väljarna.
Miljöpartiet ökade med ett
mandat och Vänsterpartiet var
gick också framåt i de flesta valdistrikt.
Gapet mellan blocken minskade med nästan tio procentenheter
och är nu bara 6,7 procent.
Den stora vinnaren i Tyresö,
liksom i de flesta kommuner,
blev Sverigedemokraterna. De
dubblade sina mandat och har
nu fyra av kommunfullmäktiges 51 mandat
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Övergångsställe
för djur
Vilt För att förstärka den gröna
Tyrestakilen (intill bussgaraget),
och underlätta för djuren att korsa
Tyresövägen planeras nu för en så
kallad viltpassage. Tyresö kommun har beslutat söka medfinansiering hos Trafikverket för detta,
samt för att bygga ut cykelvägen
som ska gå längsmed Tyresövägen, och en flytt av busshållplatsen Sidvallsvägen. Det sker som
en del av kommunens långsiktiga
utbyggnad av det tredje körfältet.
ooo

Ökat flyktingmottagande utreds
Integration Flyktingmottagandet i Tyresö bör öka, menar
kommunens politiker och förvaltningen har därför utrett metoder
för hur detta ska ske. Ett problem
som identifierats är hur man ska
hitta bostäder till nyanlända. Därför har man tittat på en modell
som Lidingö använt där man i
anbudsförfarandet inför nybyggen villkorar att en viss procent av
de byggda lägenheterna ska öronmärkas till nyanlända. Modellen
har varit framgångsrik där.
ooo

Tyresö församling
blir rättvisemärkt
Rättvisa Under hösten kommer
Tyresö församling att bli certifierad som Kyrka för Fairtrade.
Kyrka för Fairtrade är ett samarbete mellan Sveriges Kristna råd
och Fairtrade Sverige.

– Det här är en del av vårt arbete
för att skapa en bättre och rättvisare värld. För oss är det en naturlig del av kyrkans engagemang
och uppdrag, säger Jonas Bodin
som är diakon i Tyresö församling
och ansvarig för församlingens
arbete med Fairtrade.
Under hösten kommer ett antal
av församlingens medarbetare gå
en utbildning för att bli Fairtradeambassadörer. Kyrkans kaféer
och annan verksamhet ska också
använda Fairtrade-certifierade
produkter. Man ska också infor-

mera och utbilda sina medlemmar om rättvis handel, samarbeta
med andra aktörer i samhället för
att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel. Det
här kommer också att märkas för
kyrkobesökarna berättar Jonas
Bodin:
– Vi har flera tillfällen där detta
kommer vara naturligt att visa och
sprida budskapet. Bland annat
genom Globala veckan, som församlingen arrangerar varje år.
Det kommer också synas på våra
kaféer och i gudstjänsterna.
– Den första advent kommer
vi också ha en särskild diplomeringsgudstjänst, det är då församlingen kommer motta diplomeringen och detta vill vi visa
särskilt då.
ooo

Jonas Bodin tycker Fairtrade är naturligt för kyrkan. foto: Stefan Runfeldt

Trädgårdsmästarbostaden upprustad
Hus Pärlan i tidigare århundradens köksträdgård vid Tyresö slott
kallas sen länge Trädgårdsmästarbostaden. Den har blivit byggnadsminne och renoverad på utsidan under de senaste åren.

Utsidan av Trädgårdsmästarbostaden har renoverats. foto: Lennart Jönsson

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glas
mä
i T star’n
seda yresö
n 19
49!

 Uterum
 Snickeriservice
Antennvägen 4, Tyresö, Lindalens industriområde
Tel 08-742 17 45 • www.bolinsglas.se

Det ursprungliga köksträdgårdsområdet med dagens handelsträdgård, trädgårdsmästarbostad,
ängarna och parkeringen ingår
i Tyresö slottsområde, som ägs
och förvaltas av Nordiska Muséet. Köksträdgården med denna
bostad/drivhus finns inritad på
kartor, från tiden när den engelska parken just blivit anlagd runt
slottet och parken.
Historien om själva byggnaden
går i tid alltså bakåt till åtminstone1790-talet. Då var det högsta
mode att driva upp träd och buskar som kunde ge mer exotiska
frukter än dem som trivdes på
våra breddgrader. Bottenvåningen på nuvarande Trädgårdsmästarbostad var orangeridel med
uppvärmning på vintern.
I början av 1900-talet gjordes
en av alla de ombyggnader som
huset utsatts för under drygt
tvåhundra år. Sen 1914 är huset

inrett till Trädgårdsmästarbostad.
Och så var det under både markis
Lagergrens tid och under hela
tiden när medlemmar i familjen
Trygg var trädgårdsmästare från
1947 och fram till 2002.
Efter ett antal turer, där privat
källforskning från Mikael Baugus spelade in, kom sedan husets
framtid att avgöras av Länsstyrelsen. Två byggnadsantikvarier fick
i juni 2012 i uppdrag att utreda
utrymmena och funktionen i
huset.
Länsstyrelsen beslutade efter
inventeringen att Trädgårdsmästarbostaden skulle bli byggnadsminne och bekostade den huvudsakligen utvändiga renoveringen
åt Nordiska muséet.
Hur är läget idag? Byggnaden
tar inte längre skada av naturens
krafter. Tyresöbor och andra
besökande kan studera den upprustade utsidan och byggnadens

Kan bomber skapa fred?
Pierre Schori talar om sin memoarbok och signerar,
”MINNET OCH ELDEN – en politisk memoar med samtida synpunkter”.
Biblioteket, Tyresö centrum, onsdagen den 3 december, 19.00.
Gratis inträde!
Välkomna!

utsökta läge. Tyresö Nyheter
kommer att följa hur muséet vill
utnyttja detta intressanta byggnadsminne framöver. Det finns
ju fortfarande en insida att upprusta.
ooo

Huset sett lite på håll.
foto: Lennart Jönsson

Däckerbjudande!

Köp 4
betala
för 3

Gäller katalogpriser

under däcksäsong

Mån-Tor 08-17
Fredag 08-16
Lör-Sön 10-15
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nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

Mår bäst som hyresgäst
Alla barn ska ha rätt till en bra uppväxt oavsett
vilken storlek på plånbok deras föräldrar har.
Då krävs det hyresrätter med rimliga hyror men
också bostadsområden med säkra lekplatser,
trygghet och möjligheten att kunna påverka sitt
boende, säger Marie Linder som sedan fyra
månader tillbaka är ny förbundsordförande för
Hyresgästföreningen i Sverige.
Engagemanget för Hyresgästföreningen kommer från det egna
bostadsområdet. Sedan mer än
20 år tillbaka bor Marie Linder i
hyresrätt Tyresö på Koriandergränd. Hon har varit aktiv i sitt
bostadsområde i över tjugoårs
tid.
– Jag tycker att det är viktigt att
man har inflytande i det område
där man bor. Aktiva boende tjänar alla på, både de som bor och
bostadsbolaget.

Gemensamma leksaker
På Koriandergränd har man ett
utökat ansvar delar av den yttre
skötseln. Här klipper de boende
gräs, rensar rabatter och tömmer
papperskorgar. I gengäld får föreningen en summa pengar som de
använder till materialinköp men
också till växter och andra saker
som man bestämmer om gemensamt.
– På min gård har mina barn
när de var små och de barn som
bor där idag inte behövt ta med
egna leksaker till sandlådan. Vi
har köpt in gemensamma leksaker som alla barn får leka med.
Lämnar partipolitiken
Eftersom Hyresgästföreningen
är en partipolitisk obunden organisation så lämnar Marie Linder
nu partipolitiken. Hon har under
många år varit aktiv socialdemokrat inom Tyresös kommunpolitik. Ordförande i Skolstyrelsen,
oppositionsråd och under många
år ledamot av kommunfullmäktige.
Politik på lokal nivå är det
roligaste som finns. Ibland är det

hårda ideologiska fajter men tar
man gemensamt ansvar och löser
frågorna på bästa sätt.

Hyllar fritidspolitiker
Marie Linder menar hon kommer
ha nytta av kommunpolitiken, här
lär man sig bostadsbyggande från
ax till limpa. Hon vill också hylla
alla de tyresöbor som är fritidspolitiker.
– De flesta tror att politiker har
politiken som heltidsjobb, men
de flesta politiker är engagerade
på sin fritid. Istället för att sjunka
ned i soffan och titta på TV, är de
med och beslutar och tar ansvar
för Tyresös utveckling.
Hela Sverige i sikte
Nu lyfter Marie Linder blicken
och engagerar sig för hyresgäster över hela Sverige. Hon vill att
Hyresgästföreningen ska vara en
naturlig part då framtidens städer
och kommundelar planeras. Flera
viktiga frågor står på den lista hon
vill lyfta med den nya bostadsministern Mehmet Kaplan. Bland
annat vill hon få fart på bostadsbyggandet. Det behövs fler hyresrätter till rimliga hyror men också
att få bort den ekonomiska orättvisan mellan att hyra och att äga.
Men helt lämnar hon inte Tyresö och sitt aktivistliv på Koriandergränd.
– Jag kommer fortsätta som
gårdsansvarig, med rensning av
rabatter och tömning av papperskorgar. Brinner man för lokalt
folkrörelsearbete, är det svårt att
sluta engagera sig helt, avslutar
Marie.
oo o

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

– Jag tycker att det är viktigt att man har inflytande i området där man bor, säger Marie Linder. Foto: Tyresö Nyheter

Lite kort om Marie Linder
Bor: I hyresrätt på Farmarstigen.
Ålder: 51 år.
Familj: Stor – man, barn och bonusbarn, bonusbarnbarn, hundar och en
katt.
Senast lästa bok: ”Läsarna i Broken Wheel rekommenderar” av
Katarina Bivald.
Gör när du är ledig: Vandrar i skogen med hundarna, gärna långfärdsskidor på vintern.
Senast sedda teater: UnderLivet, lokal revy i om Tyresö.
Bästa plats i Tyresö: Det finns så många – men jag väljer Barnsjön.
Underbar badsjö.

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

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

SUNDBYBERG
Solvalla Däck

Ulvsundavägen

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

08-29 2029

TYRESÖ

Trolldäck

Vendelsövägen 41

08-742 2900

HANINGE

Vega Däck

Vegavägen 4

08-81 9400

ÅRSTA

Årsta Däck

Årsta Skolgränd 5

08-915030
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Sport/fritid

Hur går det för Tyresö FF? Full fart i

classic racing
Motorcykel Classic racing
lockar både publik och förare.
Och de aktiva har kul i depån,
enligt gänget i Pejer Racing.

Jubel från svunna tider.

Foto: Gunnar Frisell

Seriespel
Tyresö FFs två a-lag fortsatte sina
seriespel, i div. 1 Södra Svealand,
damer och i div. 3 Södra Svealand, herrar, men inte med samma
framgång som i Damallsvenskan
under våren, innan avhoppet.

Nedflyttning för damlaget
Lagets tränare Daniel Bjerkén
beklagar på lagets hemsida att
laget inte kommer att spela nästa
säsong i landets tredje högsta
division men påpekar samtidigt
att laget under året utvecklats
spelmässigt och blivit allt stabilare.
– Vi gjorde en godkänd insats,
med tanke på de sportsliga förutsättningarna och det skickliga
motståndet, konstaterar Daniel
Bjerkén.
... och för herrarna
För herrlaget gick det definitivt
inte lysande. Efter 22 matcher
hade laget skrapat ihop tre poäng.
Inte en enda vinst, tre oavgjorda

och nitton förluster, och en målskillnad på 10-65, betydde en klar
jumboplats och nedflyttning till
div 4.
Laget hamnade alltså 17 poäng
efter nästjumbon, men statistiken
visar att TFF hade fyra uddamålsförluster, som med lite större tur
kunnat vändas till vinst och minskat gapet till nästjumbon.

ooo

m
e
r
p
Ny

Västra Rudstigen 18
Uddbyvägen 17 A
Kopparvägen 4
Granängsringen
Södergårdsvägen 18
Njupgränd 1

En valfri
revymässa

Nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintliga byggnader
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus
Bygglov för skylt/ljusanordning
Bygglov för utvändig ändring av
komplementbyggnad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
Bygglov för tillbyggnad av radhus
Bygglov för mur/plank
Bygglov för utvändig ändring av
enbostadshus
Bygglov för flytt, utbyte samt
Foto: Lennart Jönsson
nyuppsättning av bussväderskydd
Bygglov för tillbyggnad av parhus, utvändig ändring och installation av
eldstad
Tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av stödmur

 Lima Städ Service
och Transport

Snöröjning: 240 kr/tim (före rutavdrag) • Flyttstäd inkl. fönsterputs: 240 kr/tim (före rutavdrag)
Flytt-transport: från 3 900 kr • Kontor städ: 5 kr/kvm • Alla priser exklusive moms.

Vi finns i Tyresö. För mer info ring 070-23 78 058 eller 070-75 35 990

RESÖ
TY
E

R F ÖRE

UnderLivet

Byggnation:
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Bygglov för utvändig ändring av fritidshus
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Rivningslov för rivning av fritidshus
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Bygglov för fasadändring samt installation av eldstad
Tillbyggnad av enbostadshus och fasadändring

Torsdag 16 okt kl 19.00
Söndag 19 okt kl 16.00
Tisdag 21 okt kl 19.00 (utsålt)
Torsdag 23 okt kl 19.00
Söndag 26 okt kl 13.00 och 16.00
Torsdag 30 okt kl 19.00
Söndag 2 nov kl 13.00 och 16.00
Onsdag 12 nov kl 19.00

Foto: Gunnar Frisell

Krusboda torgväg 16

foto: Pejer Racing

T EAT

Spindelvägen 9
Brakmars-/Kyrkvägen
Noretvägen 33

Lennart Segerqvist satsar även för vinst 2015.

iär!

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.

Strandvägen 74

Lennart Segerqvist, Stefan Pejer
och Jeff Wickström.

Derbymatcher nästa
säsong?
Eftersom Hanvikens SKs a-lag,
med 44 inspelade poäng, slutade
på andra plats i sin div 5-serie,
finns det en klar chans för HSK
att gå upp till div 4, en fråga som
avgörs i slutet av oktober. Då kan
det hända att de två tyresölagen
för första gången hamnar i samma
serie i div 4. En önskedröm för
derbyälskarna!

Här ska det byggas
Adress:
Fiskarrovägen 10
Strandvägen 121 A
Breviksvägen 131
Dyviksuddsvägen 50
Trädgårdsvägen 30
Hallonbacken 3
Tjädervägen 11
Hästskovägen 23
Måndalsvägen 34

ooo

I NG

Samtidigt blev detta också en final
på framgångarna i damfotbollen. I
juni var konkursen i Tyresö Fotboll AB ett faktum och laget drog
sig ur Damallsvenskan. En månad
senare, den 18 juli, lämnade Hans
Lindberg sitt uppdrag som ordförande i Tyresö FF.

Facit för damlaget Tyresö DFF
blev en elfteplats i serien och nedflyttning till div. 2.

N

Fotboll Den 22 maj spelade Tyresö FFs damer final i
Women´s Champions League i
Lissabon. Matchen slutade 4–3
till Wolfsburg, men finalmatchen
var ändå klubbens största framgång.

För Pejer Racing har Lennart
Segerqvist kört många helger
under året och han lyckades
vinna Svenska Cupen med sin
Triumph Trident 1972. Nu ser han
fram emot nästa år och förhoppningsvis fler framgångar.
Jimmy Wyren hoppas också på
2015. I år kom han aldrig till start,
så han är full av revanschlust.

“Många rent av lysande nummer.....ensemblen är
häpnadsväckande duktig, smått professionell”
Sven Malm

Text & idé:
Sven Lionell
Musikalisk ledning:
Kina Sellergren
Biljettförsäljning:
Tyresö Direkten,
Tyresö centrum
eller boka på
www.tyresoteater.se
Spelplats:
Kulturcentrum
Kvarnhjulet
Pluggvägen 6B
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Kultur/nöje

pågång
det händer I Tyresö

Film
Den 15/10 kl 19–21. Hallonbåtsflyktingen är en komedi om en svensk
man i en finsk kropp. Bio Forellen.
Pris 100 kr. Arr: Tyresö filmförening.

Segla med Tyresöradion

Naturguidning
18/10 kl 10–14. Tyresö-Flaten
– Brusande vattenfall, mossrika
granskogar och karga hällmarkstallskogar med utsikt över en av
Stockholms vackraste sjöar. Ta med
matsäck. Samling: Busshållplatsen
Nyfors kl 10. Ingen avgift. Arr: Tyresö
kommun.

Tyresöradions flygande reporter, Gunnel Agrell Lundgren, har
i två program direktrapporterat
från kappseglingstävlingar som
arrangerats av Trollbäckens Båtsällskap, TBS, på Radio Tyresö
91,4 MHz.
Under oktober månad hörs
ett reportage från en kappsegling en onsdagskväll i september
där Gunnel Agrell Lundgren är
ombord på en segelbåt som tillhör Leif Johansson. När startskottet går i Vissvass är det åtta båtar
som kappseglar i en särskild bana
i kurs mot Skomakarskeppet
utanför Dalarö.
Trots en svag vind blir det lite
dramatik när båtarna ligger nära
varandra och försöker stjäla varandras vind. Man får höra hur
besättningen resonerar och vilken taktik de har.
Gunnel förklarar kunnigt i programmet de seglingsbegrepp som
används, om väjningsplikt och om
vad som menas med att vinden
kommer in på ”babords halsar”
när man lägger om kursen och
skotar om.
– Det var en bra kväll och fin
segling, säger Leif i programmet.
Klar bonus med en vacker solnedgång.

Knattebio
19/10 kl 11–11.30. Snuttefilm
för de små är fem filmberättelser i
ett paket. För barn från två år och
uppåt. Bio Forellen. Pris 60 kr. Arr:
Tyresö filmförening.
Träna på datorn
20 och 27/10 kl 14–16. Välkomna
till SeniorNet Tyresö, där pensionärer +55 hjälper varandra att träna
på datorn. Plats: Biblioteket i Trollbäcken. Arr SeniorNet Tyresö.
Bridge
Bridge för alla. 21/10–16/12 kl
18.30–21.30. För orutinerade och
rutinerade spelare. Ingen föranmälan behövs. Plats: Kulturcentrum
Kvarnhjulet hus B. Arr: Tyresö Bridgeklubb.
Öppet hus
Öppet hus på Strandskolan. 23/10
kl 16–18.30. I samarbete med TUFF
visar eleverna upp sina arbeten
från temat ”Mat och kultur”. Mat i
matsalen och elevalster finns att
köpa. Pengarna går oavkortat till
vänskolorna i Dharampur, Indien.
Arr: Strandskolan och TUFF.
Bio
26/10 kl 18–20. Säg aldrig aldrig.
En romantisk komedi av Rob Reiner,
som gav oss klassikern ”När Harry
mötte Sally”. Bio Forellen. Pris 80 kr.
Arr: Tyresö filmförening.
Ramsor
27/10 kl 13–14. Lilla Vicke Vire
– rim och ramsor. Lek ramsor och
sång för barn upp till fem år och
deras föräldrar. Ingen föranmälan.
Gratis. Biblioteket i Tyresö centrum.
Arr: Tyresö kommun.

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats
för att stödja radion. Alla kan
komma med.

Hörs på 91,4 MHz t.o.m. 19 oktober

Skepparen Leif Johansson. Till höger syns kappseglingens vinnare Conny Sparrwarts båt.

Musik från Älta

Konst i parken

Jenny Holmgren är sångare och
låtskrivare från Älta som ofta
åker till Tyresö för att handla.
Under oktober hörs tre av hennes
låtar på Radio Tyresö bl.a. ”It’s
Like You Carry Wings”.
I programmet förklarar hon för
reportern Leif Bratt om hur hon
gör när hon skapar och komponerar sin musik.
Jenny ger lyssnarna några råd
hur man kan komma igång med
att själv skapa musik. Hon förklarar också hur hon tänkt när hon
skrivit sina texter och hur man
kan tolka hennes musik.
Hörs på 91,4 MHz t.o.m. 2 november

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!

Konstnären Eva Bergenwall,
som gjort den exteriöra utsmyckningen bredvid höghuset i Tyresö
Centrum, berättar för reportern
Leif Bratt om hur hon fick uppdraget samt hur hon tänkte när den
konstnärliga gestaltningen växte
fram och vad hon har inspirerats
av.
– Det är första gången jag gör

något sådant, säger konstnären.
Oftast står jag i ateljén och målar
i olja.
Utsmyckningen som vetter mot
den nya Skateboardparken består
av 17 separata konstverk i storleken 3 x 3 meter som är baserade
på hennes fotografier i kombination med hennes målningar.
– Det ska vara en harmonisk

färgkombination där alla färger
finns med, säger Eva Bergenwall i
programmet. Det blev regnbågens
färger. Jag tyckte det skulle vara
fint mot det svart-vita huset.
Konstverket heter Thyrisedhe.
Det börjar i rött, går mot blått och
gult i mitten och sedan blått och
orange på slutet
Hörs på 91,4 MHz t.o.m. 19 oktober

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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Kultur/nöje

Folkbibliotekets framtid
Kunskap Besparingar gör att
biblioteket förlorar kompetent
personal.

PERSSON
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Tyresö Nyheter gavs ut tätt inför
valet. Därför kan vi först nu presentera vinnarna av korsordet från nummer 5.

ÄR LÅNG
BYTT
RIKTNING
HASTIGT
VULKAN

TÄR PÅ
LÖNEN

T TAR
I
T OFTA
E EN FÖR
L MYCKET

Jane Wikström

Grattis till vinnarna
i kryss nr 5, 2014
1:a: Kerstin Norell, Stensötegången.
2–5: Marie Öqvist, Gudöterrassen.
Monica Lindberg, Lingonvägen.
Pelle Hellgren, Emmaboda.
Anders Puranen, Björkbacksvägen.
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– Jag är oroas över utvecklingen av bibliotekesverksamheten, säger Alfonso Morales.
Foto: Gunnar Frisell
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Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu

Ny ordförande i
Nattvandrarna

Foto: Christer Källström

Trygghet Nattvandrarna är en ideell
organisation där målgruppen för nattvandringarna är barn och ungdomar i
lägre tonåren. Föreningen finns sedan
drygt 15 år i Tyresö.

Bildgåta nr 5 löstes av M-L Larsson,
Lindalsvägen, som såg att det var takbelysningen ovanför rulltrapporna i Tyresö
centrum som syntes i nyckelhålet.

Lokalföreningen har valt en ny styrelse.
Lena Hedström har suttit ett antal år i
styrelsen och valdes till ny ordförande
efter Peter Dicke. Styrelsen består nu av
ordföranden och av Katarina Mårtensson, Danielle Gyllenpalm, Clas-Göran
Enman, Kerstin Löfgren, Gunnar Rova
och Lennart Jönsson.

Grattis!
Bildgåta 6 löstes av Barbro och
Tommy Lindberg, Persuddevägen som
såg Kumla Herrgård i nyckelhålet.

ooo

Kryss nr 6
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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.

KANSKE
MINNE
EFTER
BRÅK
KAN
TÄTA,
KAN
STRESSA

Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
17 november 2014 till:
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Rätta lösningen på kryss nr 6, 2014.
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1:a: Jan Torbacke, Grenvägen.
2–5: Lennart Lund, Musserongången.
Oiva Räty, Maria Sofias väg.
Gudrun Lejenäs, Vinkelvägen.
Olle Köhler, Trädgårdsvägen.
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DJURSLÖVS BRYGGERI, NUMERA HOTELL

Grattis till vinnarna
i kryss nr 6, 2014
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MINNE
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Märk kuvertet ”TN-kryss nr 7”.
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ÖSTERRIKE,
MYNT I
LAOS

JOULE
JORDKLUMPAR

Jane Wikström-kläder

Märk svaret
”Bildgåta nr 7”
och skicka senast
den 17 november
2014 till:

Rätta lösningen på kryss nr 5, 2014.
JOULE
JORDKLUMPAR

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?

oo o
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Genom besparingskrav kan det bli
svårt för biblioteken i Tyresö att upprätthålla en hög servicenivå. Förra
året var besparingskravet på biblioteksverksamheten omkring en miljon kronor. Konsekvensen av besparingen är färre bibliotekarietjänster.
– Folkbiblioteket i Tyresö har
kunnig och engagerad personal som
gör extra ansträngningar för att servicen och kvaliteten i verksamheten
inte ska försämras, säger Alfonso
Morales (S), andre vice ordförande
i kultur- och fritidsnämnden.
Mellan åren 2012 och 2013 minskade utlåningen i Tyresös bibliotek
med över tio procent, från 256 000
till 227 000. Under samma period
minskade också besöken med över
4 000.

– Nu slutar två bibliotekarier och
en är långtidssjukskriven. Det är
olyckligt och på sikt påverkas självklart verksamheten, säger Alfonso
Morales.
Kommunens huvudbibliotek i
Tyresö centrum invigdes 1966. Då
blev Trollbäckenbiblioteket filial.
Tidigare var biblioteken öppna alla
dagar i veckan, också på söndagarna. Nu är öppettiderna på helgerna
begränsade till fyra timmar lördagarna.
– Biblioteket är avgörande för
utbildning och bildning i vårt demokratiska samhälle, därför är den
politiska majoriteten i kultur- ochfritidsnämnden skyldig att ge Tyresös folkbibliotek de resurser som
krävs för uppdraget.
– Det är framför allt Moderaterna
som behandlar biblioteken styvmoderligt, säger Alfonso Morales.

Bildgåtan
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Under Livet, en valfri revymässa
Text och idé: Sven Lionell. Musikarr: Kina Sellergren. Medv: Karin Andreason, Cathrin Bäckström, Charlotte Gyllner, Lena Hedin, Bernt Lind, Sven Lionell, Jon Möller.
Kulturcentrum Kvarnhjulet, spelas till och med 12 november.

För nästan precis ett år sedan
spelade Tyresö teaterförening en
revy kallad Under Livet. Det blev
publiksuccé och jag skrev en synnerligen positiv recension i denna
tidning. Då hade den underrubriken ”... för mogna öron”, i höstens
omarbetade nypremiär heter det
”en valfri revymässa”.
Succén lämnade förstås revypappan Sven Lionell ingen ro och
eftersom vi alla genomlidigt ett
så kallat supervalår med diverse
elände och märkligheter jorden
runt är man inte förvånad över att
han på nytt bjuder upp till dans.
Många av de mer lyckade numren
är kvar, en del har strukits men
jag ser det som att cirka 20 procent är nya ”grejer”.

Bäst mot slutet
De bästa kommer mot slutet där
Lionell ordnar ett toppmöte i
Tyresö med ”den ryska björnen”,
en skjutglad president från Västern” och den fredligt förtjusande
Miss Europa. Musik från Djungelboken (Baloo) jitterbug från
Söder och en Lumbye-polka, Ett
nummer som klart lyfter ovan
normal lokalrevynivå.
Men det börjar lite trögt med
Tyresö-historia/nostalgi. Man saknar en ”show stopper”, ett stort
skratt i början, det dröjer en halv-

712 – nummerordningen försvann.

foto: Christer Källgren

timme tills gångna tiders kommunalråd roligt och elakt porträt�teras. Där är Charlotte Gyllners
”Blå ängeln” ett toppnummer.
Ett år har gått sen sist och det
skämtas med kulturhusplaner,
rivningar, konstgräset på Tyresövallen och skyskrapan mitt i byn.
Ett av de roligare nya är en parodi
på TV-programmet På spåret,
där frågan Vart är vi på väg leder
rakt in i Tyresös minsta områden,
medan de tävlande verkar synnerligen villrådiga.
Sven Lionell själv, som Vålnaden från Tyresö slott, berättar
om turerna för en hemlös vålnad,

som inte har det lätt idag. Tyresös
mesta kändis, Prins Eugen, och
målaren Richard Bergh får en
vacker visa.

Vart är vi på väg?

foto: Christer Källgren

Internationellt inslag.

foto: Christer Källgren

Ensemblen imponerar
Jodå, även en andragångsbesökare har en del att hämta i nypremiären som är lite längre och fylligare än 2013 års modell. Och hela
ensemblen imponerar.
– Detta är min epilog, säger
Lionell, 80. Fan traot. Men tack så
länge.
Sven Malm f d medarbetare på
Svenska Dagbladets kulturredaktion,
sedan 1973 tyresöbo

Däck och bilverkstad

Däckhotell
– säkert och
bekvämt!
Fråga oss
om priser!

• Vi utför service
av alla bilar,
även USA och
transportbilar

radiovägen 4, tel 742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17,
tors 7–18, fre 7–16,
lör 10-14 (15/10-30/11)
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com
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