
NR 3 H april 2008 H 1972–2008     

Snålt inom äldreomsorgen
n Trots att regeringen avsätter 7 
miljarder för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen så ökar inte per-
sonaltätheten i Tyresö. De pengar 
som är avsatta används istället till 
bland annat vikariekostnader för 
planerade utbildningar.

– Det är väldigt glädjande att 
regeringen satsar pengar på att 
förbättra för de äldre. Däremot är 
det mycket upprörande att Tyresös 
äldre inte får del av satsningen 
som det var tänkt – med fler hän-
der i vården. Här sviker de borger-

liga i Tyresö, säger Anita Mattsson 
(S) oppositionsråd.

Stimulansmedlen är avsedda för 
att öka bemanningen inom vård 
och omsorg om äldre. Syftet är att 
skapa ökad trygghet och kvalitet 
för den enskilde. Sid 6

… har fått fiber.
     Sid 2

Bollmoran …
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Beda Lundberg, 91 år, Tyresö, oroas över besparingar inom äldreomsorgen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Dyr försäljning
n Många ungdomar står utan bostad och arbetsmarknaden har 
svårt att utvecklas när det är bostadsbrist. Då väljer den borger-
liga alliansen i Tyresö att sälja ut relativt billiga hyresrätter. Och 
det till underpriser. Notan för kommunen den här gången blev  
20 miljoner. Dags att sluta leka affär. Ledare, sid 2

Trygg vardag för alla förskolebarn
n Som förälder vill jag känna mig trygg i vetskapen om att det 
finns ett knä för mitt barn att sitta i när jag lämnar på förskolan. 
Jag vill att alla barn ska ingå i en lagom stor grupp där varje indi-
vid blir sedd. Jag tycker inte de kraven på förskolan är särskilt 
märkvärdiga. Debatt, sid 4

”Fler borde ta 
chansen att vara 
volontär och upp-
leva den glädjen.”
Kristin Lagersten 
Löfgren , sid 11

Namnförslag klara
n Nu har namngruppen som 
haft till uppgift att föreslå 
namn på gator och torg i 
norra Tyresö centrum klar. 
Gruppen har fastnat för två 
teman. Sid 5

Platsbrist i förskolan 
n Nu i februari bryter kom-
munen mot sitt eget beslut 
om platsgaranti i förskolan 
inom tre månader. I mars är 
risken stor att man bryter 
mot lagen. Sid 7

Musikvecka
n Under vecka 7 fylls Tyresö 
med en massa kulturaktivi-
teter. Från tre scener bjuds 
tyresöborna på en stor 
blandning av kulturupplevel-
ser. Sid 9

Clowner på 
Kvarnhjulet 
n Genom ett insamlingsini-
tiativ av Kristin Lagersten 
Löfgren kunde en härlig fest 
ordnas för de barn och vuxna 
som kommit till Tyresö och 
fått sitt tillfälliga boende på 
Kvarnhjulet. Sid 11

ST-Cupen i 
framkant 
n Stora Tyresö Cupen 
ut vecklas hela tiden. Publi-
ken är närmare 50 000 som 
får se 630 lag spela 1 500 
matcher. Sid 13

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.

Tyresös billigaste butik enligt PRO
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Noterat
Tyresös politiska ledningar, av skiftande 

färger, har genom årens lopp på olika sätt 
gett sina bidrag till en attraktiv kommun. 

I våra kommundelar har man planerat för blan-
dad bebyggelse både i form flerfamiljshus, rad-
hus och villor. Också upplåtelseformerna har 
varit blandade eftersom hyresrätter, bostads-
rätter och äganderätter har planerats. Detta har 
skapat en valfrihet för alla.

Det är bra om valfriheten på bostadsmarkna-
den i Tyresö är så stor som möjligt. Fördelning-
en förr var ungefär en tredjedel var av de olika 
upplåtelseformerna och det var rätt hyfsat.

Nu håller valfriheten på att begränsas. När 
de förhållandevis billiga hyresrätterna minskar 
i antal försvåras inträdet i vuxenlivet för våra 
unga medborgare. Över 1 100 tidigare hyresrät-
ter är idag bostadsrätter. Bytesobjekten blir 
färre och flyttkedjorna slutar att rassla.

En illa fungerande bostadsmarknad är dess-
utom ett gissel för Tyresös företag. Det behövs 
fler inte färre hyresrätter. Utförsäljningen av all-
männyttan i Stockholms län är en av de största 
bromsklossarna för länets utveckling.

Det är ju orimligt att kommunen ska behöva 
ge mark till företagen för att de ska bygga upp 
sitt eget bostadsbestånd för att kunna tillgodose 
behovet av arbetskraft. Men där vi har hamnat 
i Tyresö.

Den borgerliga alliansens beslut att sälja 
Tyresö bostäders hyreslägenheter i Krusboda, 

kommer det inte att bli bättre vare sig för de 
unga eller för företagarna.

Att de som bor i Krusboda önskar köpa är 
lätt att förstå. Det blir en ekonomiskt väldigt 
god affär.

Däremot är det obegripligt varför de bor-
gerliga partierna vill sälja. Ekonomiskt är 
det en usel affär. En ett år gammal värde-
ring ligger bakom priset. Under det året 
har priset på bostäder i Tyresö stigit med 
25 procent. Därmed förlorar kommunen 20 
miljoner kronor.

Det som anförts för försäljningen har bland 
annat varit att en dyr 40-årsupprustning står för 
dörren och att bolaget inte ska ha några peri-
fera områden. Argumenten saknar förankring 
i verkligheten. Tyresö bostäders egna siffror 
visar att områdets eget överskott på bara sju, 
åtta år klarar upprustningen. Finns det några 
perifera områden i Tyresö? På en förmiddag går 
det från cykelsadeln att göra en okulär besikt-
ning av bolagets alla fastigheter. I Sverige finns 
det knappt något annat bostadsbolag av Tyresö 
bostäders storlek där det är möjligt.

Försäljningar av detta slag utvecklar inte 
Tyresös bostadsmarknad. Ett par viktiga frågor 
som kraft borde ägnas åt är istället hur segrega-
tionen ska minskas och hur de ungas behov att 
flytta hemifrån ska tillgodoses.

ooo

Att den borgerliga alliansen i Tyresö väljer att sälja de relativt billiga 
bostäderna  som Tyresö bostäder har i Krusboda är obegripligt. För ett  
par år sedan såldes kv Diamanten i Öringe. Den affären byggde på en 
flera år gammal värdering och kommunen gick minste om miljoner. Nu 
trampar allianspartierna i klaveret på nytt med en gammal värdering.  
Den här gången kostar det 20 miljoner kronor.

Att sälja kommunal egendom billigt är en borgerlig tradition 
i Tyresö.

Bostäder slumpas bort, nu senast i Krusboda där kommu-
nen tappar 20 000 000 kronor. Den här gången är dirigenten  
en kristdemokrat. 

I Mitt i Tyresös nätupplaga går att läsa om tidigare affärer 
där privat ekonomi gått före den gemensamma.

För åtta, tio år sedan såldes flera förskolor billigt till priva-
ta aktörer. M3P som köpte har sedan dess gjort miljonvinster 
och nu ännu mer sedan förskolorna sålts vidare. 

Och priset som kommunen satte vid försäljningen av Palet-
ten, Trollsländan och Stenkulan var bara 145 000 kronor för 
inventarierna. Och det var då mer per enhet än när förskolan 
Sandlådan såldes till en annan aktör. Då hölls taktpinnen av 
en moderat. 

Det verkar vara dyrt att ha en borgerlig kommunledning. 
Med den här typen av affärer är det inte så konstigt att de 
kommunala avgifterna inom äldreomsorgen, kulturskolan 
och andra verksamheter måste höjas.

ooo
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Bristen på hyresrätter
ökar vid omvandlingar

Det var som en gåva från skyn
när fibret kom till byn.
Men på min ära
inte lika bra och jordnära
för kroppen och för hyn
som fiberhavregryn.

S.

Allt fler bilar i Tyresö
Tyresö växer – och biltrafiken med den. Sedan 2010 har Tyresö ökat från 
43 000 invånare till mer än 45 000. Under samma tid har antalet bilar 
ökat från knappt 16 000 till 17 337 år 2015. Man kan tro att klimathot 
och trängsel skulle inneburit färre bilar per invånare. Det är fortfarande 
färre än i länet men det har faktiskt ökat något från 372 till 377 bilar per 
tusen invånare.

Bilarna blir förvisso mindre bränsletörstiga, men det stor skiftet har 
varit från ett fossilbränsle, bensin, till ett annat, diesel. 2015 nyregistre-
rades 845 bilar i Tyresö. 80 av dem var klassade som miljöbilar.

En vanlig vinternorgon var antalet resande med buss från Tyresö 
21 000, både år 2010 och 2014. Trots att befolkningen mellan åren ökat 
med 2 000 personer har det kollektiva resandet inte gjort det.

Det visar att vi har en del kvar att göra. Den första biten borde kanske 
vara att byta ut den moderata landstingsmajoritet som minskar busstra-
fiken i ett län som ser kraftigt ökad befolkning.

ooo
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Kombispel 
Kombilotteriet

Svarspost
20409149
110 06 Stockholm

Frankeras ej.

Kombilotteriet  

betalar  

portot.

SVARSKORT

VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT!

Namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefon/mobilnummer:

E-postadress (så vi kan meddela dig när du får en vinst)

OBS! Erbjudandet gäller längst till 2016-03-29 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige. Du får en beställningsbekräftelse 
inom 7 dagar. Vi hanterar alla person uppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Kombispel lagrar kundupp gifter elektroniskt i upp 
till tre år efter ditt senaste köp för att kunna fullgöra kundåtaganden och ge dig erbjudanden från oss och våra partners. Ingen bindningstid – du väljer 
själv när du vill avsluta din beställning genom att kontakta Kombilotteriets kundservice. Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP)  
och Sveriges Socialdemokratiska Ungdoms-förbund (SSU). 

 JA TACK! För endast 49 kr*vill jag självklart vara med i Kombi lotteriet med chans 
att vinna miljonerna. Inom 7 arbetsdagar får jag en bekräftelse och är sedan med på 4 dragningar i en 
månad. Därefter får jag en ny lott varje månad för 200 kr*. Prenumera tionen har ingen bindningstid och jag 
väljer själv när jag vill avsluta min möjlighet till miljonvinster. Jag svarar inom 7 dagar och får 4 härliga Mon 
Amie-muggar från Rörstrand plus 2 st Femmanlotter med extra vinstchanser – utan extra kostnad.

KLIPP HÄR!

1602KATYR

#

Totalt värde  
926:-

Fyll i SVARSKORTET 
klipp av och posta redan 
idag – portot är betalt!

1

Eller ring 08-5800 1234  
och beställ din Kombilott. 

3 enkla sätt  
att svara på.

Eller gör din  
lottbeställning direkt på  
kombilotteriet.se/tyreso

2

3

Din första Kombilott  ger  
dig 4 rafflande miljonchanser 
om totalt 20 165 833 kr!  
(Värde 200 kr)

4 vackra Mon Amie-muggar från  
Rörstrand. De klarblå blommorna formgavs i 
början av 1950-talet av Marianne Westman.  
(Värde 716 kr)

2 st Femmanlotter med extra  
vinstchans på en halv miljon kronor.  
(Värde 10 kr)

Svara inom 7 dagar!

Jubileumserbjudande!
Allt det här kan bli ditt för bara 49 kr!*

Totalt värde  
926:-

EN NY  
MILJONÄR  

VARJE  
VECKA!

* Fakturaavgift tillkommer med 25 kr.

KOM0029_annons_255x372.indd   1 2016-02-10   16:45



Jag har bott i Tyresö i sex år. Jag flyttade hit med hopp 
om att starta ett liv med min familj i en naturskön 
kommun med närhet till vatten och Stockholm. Aldrig 

någonsin trodde jag att livet som mamma skulle innebära 
en sådan kamp för mina- och andra barns rättigheter.

Två av mina barn går i förskola, ett i grundskolan i Tyre-
sö. Jag är en av dem som med dagens akuta brist på för-
skoleplatser i Tyresö känner tacksamhet inför att ens ha 
plats på en förskola där mina barn kan vara och trivas på 
dagarna. För detta ska den fantastiska personalen tackas 
som mot alla odds gör underverk varje dag.

Jag vill att personalen på Tyresös förskolor ska ha bra 
arbetsvillkor och adekvat kunskap. Som förälder vill jag 
känna mig trygg i vetskapen om att det finns ett knä för 
mitt barn att sitta i när jag lämnar på förskolan. Jag vill att 
alla barn ska ingå i en lagom stor grupp där varje individ 
blir sedd.. Jag tycker inte de kraven på förskolan är särskilt 
märkvärdiga.

Idag är verkligheten i Tyresö en annan. På sju år har inga 
nya förskoleavdelningar skapats av den styrande borger-
liga majoriteten i Tyresö. Barngruppernas storlek har varit 
på tapeten i media den senaste tiden. Det puttrar i missnöj-
ets grytor. Bristen på förskoleplatser gör att föräldrar inte 
kan återgå till att arbeta efter föräldraledighet och många 

barn fråntas rätten till samspel och utveckling med andra 
barn. Den nonchalanta inställningen från våra styrande 
politiker är ett hån mot Tyresös familjer.

I januari togs över hundra barn in på våra överfulla för-
skolor. Jag skulle vilja se kommunens barnkonsekvensana-
lys som påstår att de stora barngrupper vi har idag, inte 
påverkar huruvida några barn far illa, eller påverkar barn-
gruppen i stort på ett negativt sätt.

Att förskolan i Tyresö är i behov av en annan riktning, 
är tydligt. Förskolan ska vara en fantastisk arbetsplats 
och kunna erbjuda en trygg vardag för alla Tyresös barn. 
För det krävs resurser, vilja och insikt om hur läget ser ut. 
Nyligen kom också Skolverket med nya riktmärken för hur 
stora barngrupper ska vara. Det ska bli ett nöje att disku-
tera dessa med ansvariga borgerliga politiker i barn- och 
utbildningsnämnden.

Jag anser att gränsen för barngruppernas storlek och 
försämrad personaltäthet, är nådd för länge sedan. Jag har 
en annan vision för Tyresös barn. En självklar vision där 
alla förskolebarn ges rätt till en trygg och lugn vardag där 
det finns plats för både lek och pedagogisk verksamhet.

För sex år sedan valde jag därför att engagera mig poli-
tiskt och varje dag, kavlar jag upp ärmarna och kämpar 
vidare – för varenda unge.
Jannice Rockstroh (S)
Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

En förskola för varenda unge

Ser vi slutet för  
Sofiebergs skola?

Så kom beskedet; inga sexor 
kommer rymmas i Sofiebergs 
skola. Eftersom man valt att göra 
skolan tvåparallellig underifrån, 
är det ingen skräll. Det finns 
bara så många kvadratmeter. Det 
anmärkningsvärda är smygandet 
som kantar skolans ut(av?)veck-
ling.

För två år sedan var Sofiebergs-
skolan i fokus då kommunen 
avsåg att skära bort skolans mel-
lanstadium. Trycket från föräld-
rar och media blev för stort, och 
man valde efter en tid att backa 
från beslutet. Uppenbarligen la 
man det bara på vänt.

Sofiebergs skola ÄR en 
F–6-skola. Det finns inga andra 
beslut. Att det på kommunens 
hemsida står att skolan är en 
F–5-skola är rena påhittet. Vän 
av ordning tycker därför att det 
är märkligt att skolan därför bara 
så där upplysningsvis meddelar 
att ”det inte finns plats för åk sex 
i höst”.

I mars kommer man att tränga 
in 18(!) förskolebarn i skolan på 
grund av rekordstor brist på för-
skoleplatser i Trollbäcken. Detta 

sker utan vare sig konsekvens-
analys eller samverkan med per-
sonal. Enligt rektorn är det en 
förmån. Jag har svårt att se vari 
den förmånen ligger, men förstår 
att det tillskott på pengar som 
varje femåring genererer, är väl-
kommet i den svält som Tyresös 
skolor drabbats av.

Vi har nu att se fram emot en 
allt farligare trafikmiljö (som för-
äldrarådet redan slagit larm om 
vid flera tillfällen), överbefolkade 
skollokaler, stressad personal 
och utan riktigt tillagningskök. 
Med de meriterna står inte skolan 
högt i kurs hos presumtiva elever. 
Kanske det är meningen?

Återigen har den politiska led-
ningen i Tyresö visat sin styvmo-
derliga inställning till Sofiebergs 
skola. Det mest renhåriga vore 
att stå för vad man avser med 
skolans framtid. Ska skolan bli 
en F–3-skola, eller ska den som 
många befarar läggas ned när 
Nya Trollbäckens skola byggs? 
Eller ska den förvandlas till en 
förskola? Ingen vet. Allra minst 
föräldrar och elever.
Mia Lindström

Dag efter annan, 
kavlar jag upp 
ärmarna och 
kämpar vidare 
– för varenda 
unge.

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

Sms:a NÖDKIT till 72 900 
och bidra med 100 kr eller köp
ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig. 
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

240kr

Nöd-kit 
till kvinnor 

i Syrien
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ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig. 
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

240kr

Nöd-kit 
till kvinnor 

i Syrien

Sms:a NÖDKIT till 72 900 
och bidra med 100 kr eller köp
ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig. 
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

240kr

Nöd-kit 
till kvinnor 

i Syrien

Sofiebergsskolan. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tack till alla er som arrangerar 
julmarknader 
Jag vill ge rosor till alla som 
arrangerar våra fina julmarkna-
der i Tyresö. Bland andra Johan-
na och Jessica, som ordnar en vid 
Prinsvillan på Gamla Tyresö den 
första advent.

Ytterligare en fin marknad är 
den som Tyresö Handelsträdgård/
Jenny Larsson som tillsammans 
med Clara o co, samt Way Out 
tezz ordnade. Där fanns fiskdamm 

för barnen hantverk med mera, 
cafeterian bjöd på gott kaffe där 
man fick lyssna på gamla tyresö-
bon Ellen Ågren som berättade 
hur det var att växa upp i Tyresö, 
mycket intressant. Man fick även 
lyssna på fin julmusik framförd av 
Louise Jakobsson och Sebastian 
Rustas.

Ännu en ordnades på Strand-
torget av Clara o Co, Annika 

Wahlström, Way Out tezz/Marie-
Therése Persson, Biblioteket 
samt Tyresö skola, Strandskolan 
också med ett jättefint Luciatåg. 
Jag tycker att det är synd att inte 
Coop kunde ställa upp med varm 
glögg samt tomte.

Tack för att ni finns, hoppas att 
ni får en bra 2016.
Mainy Wahlström

Vinter i  
Tyresö

Nyfors.

Koriandergränd.

Albysjön.

På väg mot Rundmar.
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ÄLDREVÅRD I Tyresö kommun 
råder sedan lång tid tillbaka brist 
på platser till äldreboenden. Det 
leder till att äldre tvingas från sin 
hemkommun.

Kommunen tycks överraskad av 
den demografiska verkligheten.

– Nödvändiga planeringar för 
kommunala investeringar i äld-
reboenden, som borde ha gjorts 
för minst 5 år sedan, har utebli-
vit, säger socialdemokraternas 
gruppledare i socialnämnden Carl 
Johan Karlson.

Både under 2014 och 2015 har 
budgeten varit kraftigt underba-
lanserad och under båda dessa 
år har dessutom budgetmedel 

överförts från äldreomsorgen till 
andra områden under pågående 
budgetår.

– Det här försvårar ett lång-
siktigt budgetarbete, säger Carl 
Johan Karlson. Vid en redovis-
ning i socialnämnden avseende 
framtida lokalförsörjning, som 
för övrigt anmärkningsvärt nog 
skedde endast muntligt, så upp-
går bristen på platser 2017 till 
åtminstone 80 stycken.

Detta innebär att var fjärde 
äldre i Tyresö som behöver särskilt 
boende måste lämna kommunen.

– Förutom kraftigt inskränkt 
frihet för de äldre så medför detta 
också stora påfrestningar på kom-
munens ekonomi för dyra, köpta 
platser och i förlängningen ett 
förslösande av skattebetalarnas 
pengar, säger Carl Johan Karlson.

Den moderata kommunled-
ningen har under lång tid förlitat 
sig helt och hållet på att privata 
företag ska stå för att bygga äldre-
boenden med följd att de inte brytt 
sig om att i tid planera för nödvän-
diga kommunala investeringar.

– Det visar sig nu, vilket både 
jag och min företrädare varnat för 
i åtskilliga år, bli dyrbart för kom-
munen, säger Carl Johan Karlson.

ooo

NYHETER

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

070-237 80 58 – 070-753 59 90
All typ av transport 190 kr/adress i Tyresö kommun
 250 kr/tim
 800 kr/dygn

Priset gäller lastbil + förare
Tillägg vid behov av extra bärare Kontant betalning

Transport till andra städer kan också ordnas.

Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa

Välkommen att
kontakta oss!

Trollbäckenföreningen
Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06

Krusboda/Fårdalaföreningen
Bo Furugård

Tel. 0705-85 98 44
Jerry Svensson
Tel. 712 50 21

Bollmoraföreningen
Sara Granestrand
Tel. 070-439 71 95

Ulla Luin
Tel. 712 82 91

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo

Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

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

 

 

M3P förskolor har 
ny ägare
FÖRSKOLA Maire Pitkänen köpte 
2007 de tre förskolorna Troll-
sländan, Paletten och Stenkulan 
i Trollbäcken för 145 000 kronor. 
I januari meddelades föräldrar 
via ett brev om att en försäljning 
skett. M3P drivs nu som dotterbo-
lag till Atvexa AB som köpt samt-
liga aktier i verksamheten.

ooo

Sofiebergsskolan 
öppnar upp för 
förskolebarn 
BARN På grund av brist av för-
skoleplatser gör nu kommunen 
plats i Sofiebergsskolan för en hel 
avdelning förskolebarn. Årskurs 
6 i Sofiebergsskolan hänvisas till 
andra lokaler i Fornuddens skola, 
Kumla skola eller annan skola för-
äldrar väljer där det finns plats.

ooo

Tyresöspelet sätts 
upp i konsertform 
av teater förening
KULTUR I oktober kan du återi-
gen ta del av Tyresöspelet – men 
denna gång i konsertform i Boll-
moradalens kyrka. Tyresö tea-
terförening sätter upp en kon-
sertversion av krönikerspelet om 
Tyresös historia med text av Sven 
Lionell och musik av Elisabeth 
Sellergren.

Tyresöspelet framfördes senast 
sommaren 2010 på Tyresö slotts 
borggård och har innan dess satts 
upp i ett antal produktioner sedan 
starten 1985.

ooo

Äldreomsorgen 
räcker inte till

Carl Johan Karlson (S), gruppledare 
i socialnämnden. 
 FOTO: AMANDA KARLSSON

Gatunamn för norra 
Tyresö centrum
Hittills har omvandlingen betytt 
att Forellskolan har rivits och 
samma kommer att ske med för-
skolan Båten, Ishallen och några 
hus längs Simvägen.

Omvandlingen innebär också 
att ett antal nya gator ska anläg-
gas och döpas och en namngrupp 
med politiker och tjänstemän har 
fått uppdraget att vaska fram för-
slag på nya namn.

Hundratals namnförslag
För att få fram så många förslag 
som möjligt har alla tyresöborna 
haft flera möjligheter att komma 
med förslag på namn på de bli-
vande gatorna i Tyresö centrum. I 
samband med senaste Tyresöfes-
tivalen i september fick alla besö-
kare chans att lämna namnförslag 
och Tyresö Nyheter hade redan i 

april förra året samma erbjudan-
de till alla sina läsare.

– Namngruppen har nu fått 
in flera hundra namnförslag att 
jobba med, säger Kristjan Vaigur, 
s-företrädare i namngruppen. 
Många av namnförslagen är rik-
tigt bra och skulle kunna fung-
era som namn på de nya gatorna, 
andra är i sig roliga och spontana 
men kanske inte lika hållbara i 
längden.

– Vi måsta också tänka lång-
siktigt när vi sätter namn, de ska 
kunna fungera även i framtiden, 
understryker Kristjan Vaigur. Det 
som känns nytt och aktuellt idag 
kan vara helt obegripligt om 25 år.

Tema vatten och idrott
Eftersom de nya gatorna ligger i 
anslutning till ishallen och simhal-
len beslutade gruppen att rikta in 
förslagen på två teman, vatten och 
idrott. Dessutom beslutade namn-
gruppen att gatorna skulle vara 
just gator och gränder, inte vägar.

Nu har gruppen kommit fram 
till att föreslå olika former av rin-
nande eller fruset vatten som tema 
för alla namnen. De förslag som 
hittills är i final är Simgatan (Sim-

vägen), Tidvattengatan, Regn-
bågsgatan, Vattendroppsgränd, 
Snöflingegränd och Rimfrost-
gränd. Två gator till ska upp på 
listan innan hela förslaget är klart.

– Vi diskuterade länge och väl 
förslaget Isgatan men kom fram 
till att det kunde skapa lite förvir-
ring för snöröjningen.

Torg och parker
De två grönytor som kommer att 
döpas har föreslagits heta Näck-
rostorget och Floras park för 
att knyta an till att hela området 
sedan över 100 år haft namnet 
Floras hage.

– Vi tycker förresten att hela 
området gärna kan kallas Floras 
hage istället för det lite fyrkantiga 
Norra Tyresö centrum, poängte-
rar Kristjan Vaigur.

– Moderaterna och troligtvis 
även de övriga partierna i Allian-
sen vill också döpa om Bollmora 
torg till Forelltorget och Bollmo-
rahallen till Forellhallen, efter-
som man inte vill ha kvar namnet 
Bollmora i centrum. Vi ser från 
vår sida Bollmora som ett histo-
riskt namn som mycket väl kan 
finnas kvar i centrum. Vad säger 
Tyresö Nyheters läsekrets?

ooo

 ILLUSTRATION: SMÅA/JOLIARK

 ILL: BOTRYGG/SEMRÉN & MÅNSSON

PLANERING Tyresö centrum kommer att växa rejält de närmaste 
åren. Just nu pågår ett intensivt arbete som om tre till fyra år ska 
resultera i en ny stadsdel med cirka 950 nya lägenheter och dess-
utom lokaler för handel och service, det vill säga butiker samt café 
och restauranger.
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Efter att varit utanför riksdagen i tre månader i och 
med att jag är föräldraledig kan jag konstatera två 
saker: Den ena är att jag ser fram emot att komma 

tillbaka till riksdagen. Det andra är att vi har en fantastisk 
föräldraförsäkring som ger mig och alla andra föräldrar 

en rejäl och verklig möjlighet att 
spendera tid med sina barn. Föräld-
raförsäkringen är på många sätt en 
av kronjuvelerna i den svenska väl-
färden.

Huvudpoängen med föräldraför-
säkringen är att alla föräldrar och 
barn, oavsett familjens ekonomiska 
situation, får en möjlighet att spen-

dera tid med varandra och bygga en relation. En annan 
viktig del av föräldraförsäkringen är att den, ihop med 
en välfungerande förskola, ger kvinnor och män en möj-
lighet att både förvärvsarbeta och bilda familj. Det här 
syns också tydligt i statistiken. Förvärvsfrekvensen bland 
svenska kvinnor är bland de högsta i Europa, enligt EUs 
statistikmyndighet Eurostat. Även när en tittar på antal 
födda barn per kvinna ligger Sverige i topp. Att så är fal-
let är förstås ingen slump, utan en konsekvens av att det 
i Sverige är praktiskt möjligt att arbeta för kvinnor med 
barn. Två av förutsättningarna till detta är enligt mig 
förskolan och föräldraförsäkringen, där föräldraförsäk-
ringen är en statlig angelägenhet medan kommunerna är 
ansvariga för förskolan.

I dagens Tyresö kan inte kommunen leverera förskole-
platser till dem som behöver. Det kan förstås hända vilken 

kommun som helst att planeringen 
av olika skäl blir fel. Det som känns 
tråkigt i fallet Tyresö är att kommu-
nen verkar gjort en sport av att ligga 
på gränsen till att inte kunna tillhan-
dahålla förskoleplats. Hur skulle det 
annars komma sig att en kommun 
som Tyresö i en så expansiv region 
som Stockholm inte byggt ut försko-
lan under så många år? Nu i februari 

är det 16 familjer som drabbas när kommunen inte lever 
upp till barnomsorgsgarantin.

Nu halvvägs in i min föräldraledighet börjar jag längta 
tillbaka till riksdagen. Inte bara för att det är en spännan-
de plats att vara på, utan framförallt för att den socialde-
mokratiska regeringen nu steg för steg levererar på de 
frågor vi gick till val på, till exempel satsningar på skolan 
och lärarlöner, men också borttagandet av den bortre 
parentesen i sjukförsäkringen och införande av gratis 
inträde på de statliga muséerna. Men det finns mycket 
mer att göra. Till exempel måste arbetslösheten minska 
snabbare än vad den redan gör och fler bostäder måste 
till, och det snabbt.

Jag hoppas bara att det finns en förskoleplats till Jonat-
han i maj, så jag kan återvända till riksdagen. Annars vet 
jag inte hur vi ska lösa det?
Mathias Tegnér

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag.  
Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i 
nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa. 
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz 
som accountingmanager där han bland annat var delaktig 
i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i 
Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har 
också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare 
i ishockey på fritiden.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

”Kommunen verkar 
gjort en sport av att 
ligga på gränsen 
till att inte kunna 
tillhandahålla för-
skoleplats.”

”Föräldraförsäk-
ringen är på många 
sätt en av kronjuve-
lerna i den svenska 
välfärden.”

Inga fler händer  
till välfärden

Beda Lundberg, 91 år, Tyresö, oroas över besparingar inom äldreomsorgen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

ÄLDRE Regeringen har avsatt 7 
miljarder kronor som ett riktat 
statsbidrag fram till 2018 för att 
öka bemanningen inom äldre-
omsorgen.

Stimulansmedlen är avsedda 
för att öka bemanningen inom 
vården och omsorgen om äldre. 
Syftet är att skapa ökad trygghet 

och kvalitet för den enskilde. För 
Tyresös del innebär det cirka 7 
miljoner kronor per år, men den 
ökade personaltätheten uteblir.

Uppskjutet vallöfte
Socialnämndens ordförande, 
Andreas Jonsson (M), lovade i 
valrörelsen 2014 att hela äldre-
omsorgen i Tyresös ska Silvia-
hemscertifieras, det vill säga att 
all personal ska utbildas kring 
demensvård, både kommunala 
och privata enheter.

Genomförandet har dock skju-
tits upp sedan dess då det inte 
funnits pengar varken till utbild-
ning eller till vikariekostnader. 
Med det nya statsbidraget ser 
socialnämnden nu en öppning, 
då man istället för att öka beman-
ningen inom äldreomsorgen ser 
en chans att använda pengarna 
till vikariekostnader.

Oppositionen kommenterar
Socialdemokraterna har haft 
synpunkter angående Silviacerti-
fieringen och menar att kompe-
tensutvecklingen inte ska vara 
engångsinsatser utan måste ske 

inom fler områden med regelbun-
denhet. Alla äldre har inte behov 
av demensvård, det finns behov 
av kompetensutveckling även 
inom psykisk ohälsa och soma-
tiska sjukdomar.

– Nu fanns en unik möjlighet 
att erbjuda heltid till alla ofrivil-
liga deltidsarbetande underskö-
terskor, och en möjlighet för hem-
tjänstpersonalen att kunna slippa 
den ständiga minutjakten. Det 
hade ökat kvalitén för våra äldre. 
Att använda pengarna för att 
ersätta personal som är på utbild-
ning var aldrig tanken, säger Anita 
Mattsson (S) oppositionsråd.

Riskerar behöva återbetala
Stimulansmedlen får användas 
för vikariekostnader om det inne-
bär att frånvarande personal som 
med ordinarie budget inte hade 
kunnat ersättas med vikarier, fak-
tiskt kan ersättas på grund av det 
tillskott som stimulansmedlen 
utgör. Tyresö kommun riskerar 
därmed att bli återbetalningsskyl-
dig för att bidraget används på ett 
felaktigt sätt.

ooo
Anita Mattsson (S) oppositionsråd. 
 FOTO: GUNNAR FRISELL

Gratis broddar en succé för 
Tyresös 80-plussare
SÄKERHET Sedan januari har 
Tyresö kommun erbjudit gratis 
broddar till invånare över 80 år.

1 750 kommuninvånare har fått 
brev om att broddar finns att till-
gå. Av dessa har redan över 800 
personer hunnit ta vägen förbi 
servicecenter för att hämta ut 
sina broddar.

Det är en förebyggande åtgärd 
som förhoppningsvis leder till 
färre halkolyckor, vilka vanligtvis 
genererar mycket lidande för den 
drabbade och extrakostnader för 
både kommun och landsting.

Beslutet att erbjuda gratis 

broddar togs på Kommunstyrel-
sens möte den 8 december 2015.

– Det är imponerande att kom-
munens servicecenter hunnit 
genomföra planering, utskick av 
brev och inköp av broddar på så 
kort tid, säger Pål Keusch (S), 
gruppledare i beredningen för 
medborgardialog och mångfald. 
Att allt redan var på plats till den 
4 januari 2016.

När detta försök avslutats, ska 
en uppföljning och utvärdering 
göras under 2017. Kanske kan 
broddar i framtiden erbjudas 
redan från 65 år.

ooo

Broddarna på bilden kan skilja sig 
från de som kommunen delar ut. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER
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FÖRSKOLA I februari stod barn 
helt utan förskoleplats och mars 
förväntas bli den värsta måna-
den på länge för Tyresö kommun. 
Samtidigt som barn riskerar att 
inte ges plats inom garantin, 
saknar många förskolor personal 
i barngrupperna.

I januari varnade barn- och utbild-
ningsförvaltningens chef för den 
akuta bristen på förskoleplatser 
i Tyresö. I februari bryter Tyresö 
kommun mot den beslutade plats-
garantin. I mars riskerar Tyresö 
kommun att bryta mot den lag-
stadgade garantin om förskole-
plats inom 4 månader. Läget är 
akut.

Paniklösningar
Inom ett par år väntas kommu-
nens förskolebarn öka med fler 
än 400 stycken. De lösningar som 
presenterats är att hyra in pavil-
jonger samt bygga om en pavil-
jong på Tyresö skola som kan 
rymma upp till 2 avdelningar. En 
hel avdelning med femåringar 
tas in på Sofiebergsskolan, vilket 
öppnar för att Sofiebergs förskola 
kan ta emot fler barn.

– Att skapa paniklösningar och 
politiskt föreslå förskolebussar är 
ingen tröst för de föräldrar som 
tvingas skjuta upp sin jobbstart. 
Situationen är förödande för de 
barn som trängs in på befintliga 
förskolor och för de pedagoger 

som ges omöjliga uppdrag i stora 
barngrupper, säger Socialdemo-
kraternas gruppledare i barn- och 
utbildningsnämnden Jannice 
Rockstroh.

Oro bland föräldrar
Föräldrar i Tyresö uttrycker stor 
oro:

– Sedan årsskiftet har vi märkt 
av en skillnad med fulla barngrup-
per och personalbrist. Det verkar 
vara brist på vikarier och en gång 
när vi lämnade var det endast en 
pedagog på en avdelning med 21 
barn. Vi är oroliga för vår son, 
men även för personalens välmå-
ende och hoppas att annonsen 
som nu förskolan har ute kan 
bidra till förbättringar, säger Pia 
Fundeborg Hellquist.

Oppositionen kritisk
Befintliga förskoleplatser är fort-
farande otillräckliga, enligt Soci-
aldemokraterna som är kritiska 
till majoritetens planering och 
framförhållning.

– Det är bra att lösningar nu 
finns för barn som önskat plats 
i februari, säger Jannice Rock-
stroh. Jag vet att förvaltningen 
jobbar allt de kan med lösningar. 
Problemet är däremot långt ifrån 
löst och ytterst ansvarig för det 
akuta läget vi befinner oss i idag 
med resursbrist, är den borgerliga 
majoriteten i Tyresö.

ooo
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Pia Fundeborg Hellquist med sin son. FOTO: KRISTIAN HELLQUIST

Många har mycket att säga om buss 840. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Marcin Wolnt, Bollmora
– Jag saknar mycket! Man måste 
åka in till Stockholm för att 
göra något kulturellt på annat 
språk än svenska. Bion i Tyresö 
visar inga filmer med engelskt 
textning. Jag behöver lära mig 
svenska och vänja mig vi det.

Pia Ahlgren, Hanviken
– Jag har inte tagit del av kultur-
livet så mycket. Det finns ju en 
biograf med Folketsbio-känsla, 
som är charmig och barnen har 
varit där. Jag har inget behov av 
ökat kulturutbud.

Ann Eklund, Bollmora
– Jag har flyttat hit för ett år 
sedan. Det känns som att inget 
fattas!

Gun-Britt Videgren, Bollmora
– Tyresö har ett ganska rikt 
kulturliv. Jag har nyss varit på 
Konstrundan. Jag brukar gå på 
biblioteket och se konstutställ-
ningarna där och jag går så ofta 
jag kan på Bio Forellen. Men det 
jag kan sakna är ett riktigt mark-
nadstorg.

Andres Bendeck, Tyresö
– Jag saknar enklare information 
om det kulturliv som finns.

?Vad saknar 
du i Tyresös 

kulturutbud ?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

40-årskris? 
- En dörröppnare

Tyresökören fyller jämnt och ställer 
till med en jubileumsshow. 
Välkommen att vara med!

Fredag den 12 februari kl 19.00
Söndag den 14 februari kl 15.00 och 18.00 
Fredag den 19 februari kl 19.00 
Söndag den 21 februari kl 15.00 och 18.00
 

Dirigent: Francesco Acquista
Regi: Eva Hansson 
Mer information: tyresokoren.se

TYRESÖKÖRENS

Biljetter à 300 kronor inklusive förtäring. 
Bokas på tyresokoren.se 

Restaurang Spis och Vin, Bäverbäcksvägen 14 i Tyresö.
Precis intill Tyresö golfbana, busshållplats Bäverbäcken.

NÄR
Lör 20 feb, 
kl 18
Sön 21 feb, 
kl 15 och 18

VAR
Restaurang Spis & Vin
Bäverbäcksvägen 14
Intill Tyresö golfbana

HUR
Biljetter á 300 kronor 

inklusive förtäring  
bokas på tyresokoren.se

VEM
Dirigent:  

Francesco Acquista
Regi: Eva Hansson

Mer info: tyresokoren.se

Personal- och platsbrist 
i Tyresös förskolor

Upprörda resenärer med buss 840
KOLLEKTIVTRAFIK Vid årsskiftet 
ändrade SL ett antal busslinjer i 
stockholmsregionen. De föränd-
ringar som gjordes innebär nya 
linjedragningar och nya turtäthe-
ter. Många av de gjorda föränd-
ringarna har skapat stor upprörd-
het hos resenärerna, inte minst 
när det gäller buss 840.

Buss 840 går mellan Handenter-
minalen och Nacka Strand och är 
med sin sträckning en buss, som 
många väljer för att ta sig till jobb 
och skola. De förändringar som 
har gjorts har ställt till en hel del 
oreda för trafikanterna.

Många är nöjda med, att det 
nu finns bussar som går igenom 
så gott som alla kommundelar 
i Tyresö, buss 819 och 824. Det 

har länge efterfrågats tvärförbin-
delser mellan Trollbäcken och 
Strand/Brevik.

Men när det gäller buss 840 är 
besvikelsen stor. Delvis på grund 
av att vintern och snö kom som 
sammanföll med förändrade 
turer, så höll inte de utlovade tur-
tiderna. Den skyltning som finns 
för information till resenärerna 
visade, att förväntade turer stän-
digt sköts upp och en del turen 
uteblev.

Något som upprör resenärerna 
särskilt är, att buss 840 i rusnings-
tid blir överfulla och människor 
tvingas att stå i bussen och träng-
as, vilket upplevs som mycket 
obekvämt, men framför allt som 
en säkerhetsrisk.

ooo
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Massuppsägningar inom social-
förvaltningen i Tyresö kommun
ARBETSMILJÖ Såvitt Tyresö 
Nyheter erfar så råder just nu en 
påtagligt förhöjd risk att ungdo-
mar inom barn- och ungdoms-
vården lider skada på grund av 
massuppsägningar inom social-
förvaltningen.

Tidningen har talat med flera 
anställda. Av rädsla för repres-
salier har de inte vågat framträda 
med sina namn. De har samstäm-
migt berättat följande:

”Problemen har sina rötter i 
förvaltningens ledning. Denna har 
vare sig kunnandet, viljan eller 
förmågan att leda myndigheten 
framåt. Det har gått så långt att 
Tyresö kommun nu finns på ’svar-
ta listan’ i Stockholms län. Det 
innebär att få personer vill arbeta 
på socialförvaltningen i kommu-
nen och att nyrekryteringar där-
med försvåras.

Under hösten har fyra avdel-
ningschefer och fyra enhetsche-
fer slutat. En stor mängd soci-
alsekreterare har slutat och på 
utredningssidan finns i nuläget 
bara två stycken kvar. Förvalt-
ningschefens assistent och flera 
controllers har slutat. Flera avdel-
ningschefer som varit påtänkta 

för nya tjänster har i sista stund 
tackat nej.”

Alla som vi har talat med som 
har slutat har gjort det för att 
komma ifrån Tyresö och den styr-
ning/ledning som på mycket kort 
tid har nedrustat kommunens 
hela barnavård. Våra källor berät-
tar vidare:

”Stämningsläget är sådant att 
den som pratar med andra poli-

tiker än majoritetens, andra för-
valtningar etc. tystas ned. Man 
blir sedan åthutad och får av kol-
leger höra att man inte är önsk-
värd och ute i kylan. Internt pågår 
omfattande ryktesspridning och 
det sker inte några klarlägganden 
från ledningen. Den psykosociala 
miljön är väldigt ansträngd. På 
andra nivåer och inom andra för-
valtningar sprids uppifrån bilden 

av att allt håller på att ordna sig, 
vilket inte stämmer alls utan läget 
är värre än tidigare.”

– Vi har alltför länge sett olika 
varningssignaler om dålig ledning 
inom socialnämndens politik-
område. På senare år har detta 
kommit till uttryck genom åter-
kommande krislägen avseende 
olika delområden, exempelvis 
återlämnade delegationer inom 
barnavårdsutredningar och en 
frånvaro av ekonomistyrning. Det 
här slår både mot arbetsmiljö och 
kommunens ekonomi. Kontrollen 
över medborgarnas skattepengar 
är helt enkelt för svag, säger soci-
aldemokraternas gruppledare i 
socialnämnden Carl Johan Karl-
son.

I december krävde opposi-
tionsrådet Anita Mattsson (S) att 
krisledningsnämnden ska kopp-
las in för att bringa ordning i de 
här samhällsviktiga funktionerna.

– Men kommunledningen 
med moderata kommunalrådet 
Fredrik Saweståhl i spetsen har 
hitintills förhållit sig passiv. De 
här berättelserna vittnar om en 
oacceptabel arbetsmiljö, avslutar 
Carl Johan Karlson.

ooo

Av rädsla för repressalier har de inte vågat framträda med sina namn. 
Personerna  på bilden har inget med artikeln att göra. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Sofiebergsskolan blir en renodlad lågstadieskola med två paralleller. 
 FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Trots Moderaternas löften om motsatsen i valet:

Sofiebergsskolans mellanstadium läggs ner

Inget kunde vara mer felaktigt, 
skrev Fredrik Saweståhl då.

Löftesbrottet och utvecklingen 
mot att det bara ska finnas stora 
skolor får Socialdemokraterna att 
reagera.

– Det är dels ett uppenbart löf-
tesbrott och dels ett dåligt besked 
för alla de som vill kunna välja en 
liten och trygg skola. Med detta 
besked minskar Moderaterna 
valfriheten, säger Jannice Rocks-

troh som är Socialdemokraternas 
gruppledare i barn- och utbild-
ningsnämnden.

– Problemet är att Moderater-
na, när de satsar för lite på skolan, 
tvingar fram större skolor – oav-
sett vad som fungerar och efter-
frågas.

Ännu inte beslutat
Inget formellt beslut har ännu fat-
tats om att lägga ner mellansta-

När kommunfullmäktige sam-
manträdde i slutet på januari för 
att debattera Fornuddsparken 
och förslaget om en ny stor skola 
i parken skrädde Saweståhl inte 
orden i frågan:

– En skola får inte bli för liten. 
Har man till exempel en en-paral-
lellig skola, då har man öppnat för 
en dålig skola.

– Det är dessutom inte ekono-
miskt hållbart och det är också 
så att tryggheten inte ökar för att 
skolan minskar, sa Saweståhl

Renodlad lågstadieskola
Det finns i dagsläget ingen annan 
kommunal skola i Tyresö som är 
en-parallellig än Sofieberg så vad 
som åsyftades var ställt utom tvi-
vel. Genom att göra om Sofieberg 
till en renodlad lågstadieskola 
med två paralleller hoppas Alli-
anspartierna såväl spara pengar 
som säkra elevunderlag till en 
utökad Fornuddsskola.

I valrörelsen 2014 lät det annor-
lunda. När kommunens socialde-
mokrater gick ut med en kam-
panj för att rädda mellanstadiet 
på Sofieberg svarade de lokala 
moderaterna med att skicka ut 
ett brev till de boende i Sofieberg.

– I ett utskick påstår Socialde-
mokraterna att Sofiebergsskolans 
mellanstadium ska läggas ner. 

SKOLA I valrörelsen lovade kommun-
styrelsens ordförande Fredrik Saweståhl 
(M) att inte lägga ner mellanstadiet 
på Sofiebergsskolan. Nu står det klart 
att löftet kommer brytas och att skolan 
kommer bli en F–3-skola.

Kunskap och trygghet i skolan – lägg inte ner 

Sofiebergsskolans mellanstadium!

Om mindre än en vecka får du chansen att göra ett val som handlar om vår framtid. Om mindre än en vecka 

kan du välja vilken väg skolan i Tyresö ska gå. 

Vi vill se en skola där alla elever blir sedda av läraren – både de som halkat efter och de som vill springa 

före. Vi vill se en skola där klyftorna minskar och vi höjer våra förväntningar på alla elever. 

Därför har vi föreslagit en historiskt stor satsning på förskola och skola i Tyresö. Redan under 2015 kommer 

Tyresö få 30 nya pedagoger som ger mer tid med varje barn. Det är exempelvis barnskötare, förskollärare, 

lärare och specialpedagoger som kommer göra stor skillnad i hur stor del av barnen som klarar grundskolans 

mål.

Vi kombinerar det med insatser för att öka likvärdigheten – med rätt till läxläsningshjälp och sommarskola – 

samt insatser för att lärare ska få mer tid att vara just lärare.

Grundläggande för att ett barn ska klara skolan är att barnet känner trygghet. Vi tror att små skolor, med 

trygghet och närhet, är ett bra alternativ för många barn. Därför reagerade vi kraftigt när den styrande allian-

sen av ekonomiska skäl i december 2013 ville lägga ner Sofiebergsskolans mellanstadium. Reaktionen från 

föräldrar och elever blev skarp den gången – men frågan är inte avförd. Tvärtom kommer den upp direkt 

efter valet och vi vill därför redovisa öppet och klart att vi tänker stoppa nedläggningen om vi får väljarnas 

stöd.

Trots att det aldrig gått fler elever än nu på skolan så säger kommunledningen att det blir ekonomiska problem. 

I verkligheten beror problemen på Moderaternas beslut att införa ett nytt hyressättningssystem (som miss-

gynnar små skolor) och att elevpengen inte höjts med en enda krona.

Efter åtta år med allt större klasser och färre behöriga till gymnasiet vill vi byta kurs så 

att fler får chansen. 

Martin Nilsson 
Gruppledare för  

socialdemokraterna i  

kommunfullmäktige
Anita Mattsson

Kandidat till kommun- 

styrelsens ordförande

Vi väljer mindre klasser, fler lärare och en tryggad 

Sofiebergsskola – inte fler skattesänkningar!

På söndag bestämmer vi tillsammans hur framtiden 

ser ut. Vad väljer du?

Frågepanel stängs
SERVICE Kommunens frågepa-
nel där medborgare kan ställa frå-
gor öppet till politiker, stängs nu 
ner då en ny medborgardialog ska 
tas fram. I väntan på det nya sys-
temet hänvisas medborgare till 
kommunens synpunktshantering.

ooo

Bättre ventilation 
ökar antal elever i 
klassrummen
MILJÖ Genom att förbättra venti-
lationen på Bergfoten- och Sofie-
bergsskolan möjliggörs att sju 
elever ytterligare kan tas in i varje 
klassrum. Ombyggnationen för-
väntas kosta 10,5 miljoner kronor 
och genomförs under sommaren 
2016.

ooo

Tyresökören firar 
40-årsjubileum
JUBILAR Tyresökören fyller 40 år 
och firar detta med att sätta upp 
en krogshow på restaurang Spis 
och vin. Det blir totalt sex stycken 
föreställningar som kommer att 
gå under februari och föreställ-
ningen beskrivs som en tidsresa 
genom körens år från invigning av 
simhallar till medverkan i Tyresö-
spelet. Biljetter köps på tyresökö-
rens hemsida tyresokoren.se.

ooo
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MILJÖ Tyresö Nyheter har under-
sökt möjligheter att ladda sin 
elbil i Tyresö ur ett medborgar-
perspektiv, testet lämnar mycket 
att önska.

Många har upptäckt fördelar med 
att äga en elhybridbil. I Tyresö 
finns det två möjligheter att ladda 
sin bil offentligt, i Tyresö- och 
Trollbäcken centrum. I Troll-
bäcken är det ett samarbete mel-
lan Tyresö bostäder och Tyresö 

kommun som möjliggör laddning. 
I Tyresö centrum tillhandahåller 
Vattenfall en snabbladdstation 
och via information vid stationen 
hänvisas du till en app och kan 
relativt enkelt och snabbt komma 
igång med att ladda din bil.

Svårt att hitta information
Värre är det när du ska ladda vid 
kommunens egna laddstolpar i 
Trollbäcken centrum. Informa-
tion om hur du laddar din elbil är 
minst sagt svår att hitta på Tyresö 
kommuns hemsida – det kräver 
att du fritextsöker. Beroende på 
vilken länk du sedan väljer att 
klicka på tar det olika tid innan 
du som medborgare kanske hittat 
svar på din fråga.

Efter tre sökningar, diverse 
länkklick på kommunens hem-
sida hittar Tyresö Nyheter såle-
des information om att vi ombeds 
uppsöka servicecenter i kommu-
nen där vi ska få en nyckelring 
och PIN-kod som möjliggör ladd-
ning. Servicecenter vet dock inte 
hur denna nyckelring beställs 
eller vem som ansvarar för frå-
gan och vi blir hänvisade till en 
tjänsteman. Vidare därifrån blir 

vi kopplade till ytterligare en 
tjänsteman och får till svar att vi 
måste beställa en nyckelring från 
service center.

Ett antal fritextsökningar på 
hemsidan, samtal till tre olika 
tjänstemän och besök på service-
center, lyckas vi ändå beställa en 

nyckelring. En vecka senare har 
den fortfarande inte anlänt.

oooHär är det möjligt att ladda bilen. 
 FOTO: JANNICE ROCKSTROH

NYHETER

Svårt att få kontakt:

Möjligheten  att ladda elbil

Laddstationen är lättare att hitta i verkligheten än på nätet. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Trots Moderaternas löften om motsatsen i valet:

Sofiebergsskolans mellanstadium läggs ner

diet, men redan nu står det klart 
att det varken blir en årskurs fem 
eller årskurs sex nästa år på sko-
lan.

Orsaken uppges vara lokal-
brist. Samtidigt som det inte finns 
plats för mellanstadieklasser har 
kommunen dock meddelat att 
skolan under våren ska göra plats 
för en ny förskolegrupp i skollo-
kalerna.

ooo

Musikvecka i Tyresö, 15–21 februari
MUSIK Jazz, Disney och Brasili-
ansk musik. Men också ABBA, 
Bob Dylan och körsång – reper-
toaren är blandad då Tyresös 
första musikvecka går av stapeln 
i slutet av februari.

Det är kultur- och fritidsnämnden 
som står bakom initiativet. Tan-
ken är att ordna en konsertvecka 
med stark föreningsmedverkan 
och lokal anknytning. Och den 
15–21 februari blir det alltså av.

Det är en blandad repertoar 
som tyresöborna bjuds på. Bland 
de medverkande finns allt ifrån 
grammisnominerade Ebba Fors-
berg som tolkar Bob Dylan, Leo-
nard Cohan och Tom Waits till 
Brasiliansk musik med Denise 
Andrade och estradören Mattias 
Enn som sjunger och berättar om 
krig och fred i London, Paris och 
Berlin.

Ambitionen är att presentera 
unga, lovande musiker från Tyre-

sö, lokala föreningars musiksho-
wer samt aktuella, professionella 
artister av hög kvalitet och stor 
bredd.

En av de medverkande fören-
ingarna är teater Najkit som upp-
träder med showen VI ❤ DISNEY:

– Detta är en fartfylld och rolig 
show där vi blandar några av Dis-
neys mest kända låtar, invävda i 
teaterscener, roliga händelser, 
presenterade av en smått galen 
konferencier som gärna pratar 
med publiken och diverse impro-
visationer som är olika i varje 
föreställning, skriver föreningen 
på sin hemsida.

Musikveckan är den första i 
sitt slag och pågår mellan den 
15 och 21 februari med event på 
tre scener i Tyresö: Forellscenen, 
Café Bonza och restaurang Spis 
och Vin. Mer info och program 
för musikveckan finns på Tyresö 
kommuns hemsida.

ooo
Grammisnominerade Ebba Forsberg kan höras under Tyresös första 
musikvecka i slutet av februari. FOTO: KARIN ALFREDSSON

Linda ger sig inte – Killer Girl
MELLO För sjätte gången ställer 
Trollbäckens egen schlagerstjär-
na och artisten Linda Bengtzing 
upp i årets omgång av Melodifes-
tivalen.

I delfinal 4, som går av stapeln den 
27 februari i Gävle framför hon 
bidraget Killer Girl.  Linda Bengt-
zing debuterar som textförfattare 
tillsammans med låtskrivarna 
Andréas Berlin, Dag Öhrlund och 
Mathias Kallenberger. Hennes 
mest kända hit är låten Jag ljuger 
så bra, som hon framförde i Melo-
difestivalen 2006.

ooo Linda Bengtzing debuterar som textförfattare. FOTO: JANNE DANIELSSON /SVT
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VÅRD Handens närsjukhus är 
det mest lättillgängliga sjukhu-
set för många i Tyresö. Stock-
holms läns landsting har bedömt 
att lokalerna från 70-talet, som 
bland annat har problem med 
asbest, är uttjänade.

I juni 2013 tecknade landstinget 
en avsiktsförklaring med Haninge 
kommun om att utreda om det 
var bäst att bygga ett nytt sjukhus 
eller att renovera det gamla.

Under valrörelsen 2014 utlova-
de landstingsmoderaterna att ett 
nytt ”modernt sjukhus med varie-
rat utbud ska byggas” i Haninge. 
Men nu har moderaterna backat 
från vallöftet. Ett beslut på senas-
te landstingsfullmäktige innebär, 
att det varken blir något nybygge 
eller någon renovering. I stället 
sköt man avgörandet om sjukhu-
sets framtid tio år framåt. Mode-
raterna menar, att det skulle bli 
för dyrt.

– Det har varit en dålig och ode-
mokratisk hantering av (M). Vi 
politiker och allmänheten har inte 
fått se ett ordentligt underlag, som 

gör att vi politiker kan ta ställning 
i ett så viktigt beslut som ett nytt 
sjukhus, säger oppositionslands-
tingsråd Erika Ullberg (S).

Oppositionsråd i Tyresö, Anita 
Mattsson, Socialdemokraterna är 
besviken.

– Moderaterna tycks inte se 

problemet. Vi har kapacitetsbrist 
på våra vårdcentraler i Tyresö. 
Om man behöver vård får många 
söka sig till andra kommuner och 
situationen är ohållbar. Detta 
beslut om Handens sjukhus för-
bättrar inte läget för tyresöborna.

ooo

 Byggnads- & isolerglas
 Fönsterbyten
 Speglar
 Solfilm
 Säkerhetsfilm
 Uterum
 Snickeriservice

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

Vi är godkända av
alla försäkringsbolag

Glasmästar’ni Tyresösedan 1949!

Nybyggnad
Breviksvägen 40 enbostadshus
Strandvägen 127 enbostadshus och komplementbyggnad
Fiskarrovägen 2 enbostadshus och komplementbyggnad

Sofiebergsvägen 9 B enbostadshus

Strandvägen 65 A enbostadshus och komplementbyggnad
Lärkvägen 4 enbostadshus och komplementbyggnad
Snövits väg 23 B enbostadshus (ändringslov)
Borevägen 7 A enbostadshus
Finborgsvägen 11 enbostadshus och garage
Lärkvägen 3 enbostadshus
Strandvägen 127 enbostadshus och komplementbyggnad
Trädgårdsvägen 30 komplementbyggnad
Smultronbacken 3 E komplementbyggnad
Myggdalsvägen cykelparkering
Tyresövägen cykelparkering
Njupkärrsvägen cykelparkering
Lövsångarvägen 12 nätstation
Ugglevägen 8 nätstation
Kyrkvägen 6 skylt/ljusanordning
Vintervägen 2 skylt/ljusanordning
Ridskolevägen 2 skylt/ljusanordning
Mårdstigen 4 pumphus
Finborgsvägen pumpstation
Diamantgången 77 mur/plank
Väpnarstigen 27 plank

Marklov
Munkstigen 2 trädfällning
Violstigen 13 fyllning av tomtmark
Radiovägen 27–29 schaktning/fyllning av tomtmark

Bygglov i efterhand
Tonstigen 2 skärmtak på fritidshus
Svängstigen 31 plank

Nybyggnad av Attefallshus
Noretvägen 22 Aprilvägen 9 Dyviksvreten 5 Måndalsvägen 2 B
Beryllvägen 13 Stjärnvägen 26 Riddarstigen 25 Dyviksuddsvägen 50
Lindevägen 40 Tjädervägen 4 Grönsiskevägen 10 Breviksliden 1
Ekstigen 15

Tillbyggnad av enbostadshus/fritidshus med Attefallsbestämmelse
Dyviksuddsvägen 8 Tonstigen 2 Skälsätravägen 17 A Furuvägen 5 A
Stjärnvägen 31 Kråkvägen 1 Klövbergsvägen 28 Riddarstigen 10 A
Breviksvägen 40 Stubbvretsvägen 25 Ullbergsvägen 7 Dyviksuddsvägen 50
Björndalsvägen 51

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 händer  i ditt närområde.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Politikerna lovat att du 2016 ska kunna läsa din egen journal 
i datorn. Det kommer att bli spännande! Egentligen är det 
inget nytt. Du får redan idag ta del av alla anteckningar 

om dig och precis som förut får ingen annan obehörig läsa dem. 
Du får fortfarande inte läsa familjemedlemmars journaler och 
absolut inte grannens. I Stockholm används en datajournal sedan 
1998 som heter Take Care. I stort sett alla vårdgivare inom sjuk-
vården är anslutna till den. Det är mitt kanske viktigaste arbets-
redskap och ibland undrar jag hur vi kunde klara vårt arbete före 
Take Care eran. Varje yrkesprofession för sina egna anteckning-
ar. Man kan likna det vid ett antal mappar som samlats i en tid-
skriftshållare. Du har tillgång till allt. Det finns inga hemligheter 
som avsiktligt döljs eller göms för dig. Och det får inte förekom-
ma värderingar eller kränkande uttryck. Alla så kallade intrång 
registreras i en logg som du också kan få ta del av.

Men journalen är skriven på ett fackspråk, en blandning av 
latin, grekiska, engelska, tyska, franska och svenska. Dessutom 
används förkortningar, som för en oinvigd är som en kod, ett 
chiffer. Vanliga svenska ord kan plötsligt till och med ha motsatt 
betydelse som positivt och negativt. Ofta innehåller journalen 
hypoteser, undringar om vilken sjukdom man ska leta efter. Att 
en sjukdom nämns är inte alls detsamma som att du har den. 
Ofta dikterar läkaren sina anteckningar vid mötet med patienten, 
ibland efteråt. Diktatet skrivs ut av någon helt annan och ska 
signeras av doktorn innan det är klart. Ibland hör inte den som 
skriver vad läkaren mumlar, ibland blir det skrivfel som ska rät-

tas. Sådant kallas för journalgrodor.
Titta på rubriken jag skrivit! Tap-

pat pt KaD 14 Ch.
För oss i vården är det glasklart. 

Den sjuke, pt eller pat för patient, 
har inte kunnat kissa, tappat betyder 
att man fört in en slang i urinblåsan 
och tömt ut urinen. Inte att du har 

fallit i golvet och fått en skada. KaD är franska för kvarliggande 
kateter det vill säga slangen sitter kvar med en urinuppsamlings-
påse. 14 är den yttre omkretsen på slangen, ett mått på grovleken 
och Ch fransk förkortning igen för storleksmåttet ”charriere”. 
Journalanteckningar är arbetsanteckningar och behovet av för-
kortningar stort, de skrivs som telegram. En ögonläkare, en gyne-
kolog och en hjärtläkare har sina mycket speciella förkortningar. 
Vad sägs om FR hos en synskadad? Fingerräkning förstås. Per os 
betyder att man får mat, dryck, mediciner genom munnen. Sut ut 
att stygnen är borttagna. Måste det vara så här? Fackspråket är 
internationellt. Jag kan i princip läsa medicinska journaler från 
hela världen. Vi använder samma språk, det är stor fördel. Och 
ingen politiker kan ändra på det, med eller utan datorisering.

Vill du verkligen läsa din journal ska du göra det tillsammans 
med en kunnig person som kan förklara vad det står där och vad 
det betyder. Jag kan bara önska lycka till!

ooo

Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläkare 
med specialitet i geriatrik och diplomerad i 
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter 
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.

TN-doktorn:
Tappat pt KaD 14 Ch

”Jag kan i princip 
läsa medicinska 
journaler från hela 
världen.”

Moderaterna sviker vallöfte 
om Handens sjukhus

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

Ingen renovering av Handens närsjukhus är att vänta den närmaste tiden. 
 FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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FEST Akrobatik, skratt, tårta 
och presenter vad några av de 
viktigaste ingredienserna när 
det bjöds till fest på Kvarnhjulet. 
Tjugo barn och trettio vuxna njöt 
av underhållning från Clowner 
utan gränser och en worskhop 
där de själva fick chansen att 
pröva på olika konster.

– Tanken från början var att köpa 
julklappar till de tio barn som 
fanns på boendet i december, 
berättar Kristin Lagersten Löf-
gren, initiativtagare till kalaset.

Hon startade därför en insam-
ling på Facebook innan jul, och 
responsen var otrolig.

– Första kvällen satt jag bara 
och grät av glädje, för jag fällde en 
tår varje gång pengar swishades 
över, och det blev många tårar.

Julklappar
Kvarnhjulet evakuerades dock 
mycket hastigt innan jul och 
därför kontaktades istället 
Nackas evakueringsboende om 
julklappsinköp. De hade redan 
julklappar, men önskade sig 
”åkpåsar” med pyssel som barnen 
kunde få med sig på de långa buss-
resorna till Migrationsverkets 
boenden. Det blev 75 påsar med 
kritor, målarmaterial, lera, gose-
djur, godis, snacks och dricka till 
Nacka och 25 påsar till Tyresö. 
Dessutom blev det tio pulkor, 
som boendet i Nacka önskat sig.

Pengarna fortsatte att komma 
och Kristin beslutade sig för att 
ställa till fest på Kvarnhjulet i janu-
ari när boendet öppnat igen. En 
volontär tipsade om att kontakta 
Clowner utan gränser, och de ville 
gärna vara med. Söndagen den 17 
januari var det äntligen dags för 

kalaset att äga rum. Clowner utan 
gränser öppnade eventet med en 
show full av akrobatik, känslor 
och tokigheter. Snart hade clow-
nerna fått barnen att glömma allt 
utom det som hände på scenen 
och såväl barn som vuxna skrat-
tade högt och hjärtligt. Efter sho-
wen fick alla komma fram och 
pröva på att jonglera, stå på axlar 
och på styltor, allt till applåder 
från medboende och volontärer. 
Barnens riktigt lyste av stolthet.

Kalaset fortsatte
Kalaset fortsatte med tårta, kakor, 
muffins, smoothies, popcorn, 
chips – allt vad de boende kunde 
önska. De vuxna kunde också 
njuta av goda ostar, kex och vin-
druvor. Sist men inte minst var 
det dags för presenter, gosedjur 
som kan omvandlas till kudde 
med inbyggd nattlampa för de 
små och kläder till tonåringarna. 
Föräldrarna tackade om och om 
igen och bad Tyresö Nyheter att 
framföra deras hjärtligaste tack 
till tyresöborna för deras otroliga 
engagemang och varma hjärtan. 
Mustafa Ali Shareef, läkare från 
Irak, som talar flytande engelska 
sammanfattade sin glädje:

– Vi vill alla tacka och tacka om 
igen! Vi försöker att vara positiva, 
men det här är första gången jag 
ser alla glada på riktigt. Först log 
alla i hjärtat och sedan med sina 
ansikten. Det var underbart att se!

Något att minnas länge
Både gäster och volontärer var 
överens om att det här var något 
man skulle minnas länge och Kris-
tin kunde bara instämma.

– Det här har varit en fantastisk 
upplevelse för mig. Inte bara att få 

se barnens leenden, vilket räckt 
gott i sig, men också att få se hur 
många fina tyresöbor det finns, 
som bryr sig om sina medmän-
niskor och som vill vara med och 

hjälpa. Flera av givarna har också 
blivit volontärer, så insamlingen 
kan genom dem fortsätta att göra 
gott och ge våra nya vänner en 
lite bättre vardag. Så varm i hjär-

tat som man blir när man varit här 
blir man inte ofta. Fler borde ge 
sig själv chansen att vara volontär 
och uppleva den glädje det ger.

ooo

Workshop, där barnen fick prova på olika aktiviteter. Stoltheten lyser hos 
barnet som lärt sig att behärska ett tricks.

Fikabord dukas upp av fantastiska volontärer. 
 FOTO: KRISTIN LAGERSTEN LÖFGREN

TYRESÖ RUNT

Kalas och clowner på Kvarnhjulet

Clowner utan gränser och kalasets initiativtagare Kristin Lagersten Löfgren. FOTO: PRIVAT

Clownerna lockade fram många 
stora leenden hos barnen.

Fördjupa kärleken i slottsparken
VÅRD Många parrelationer kan 
behöva lite friskvård. Nu finns 
möjlighet att ta del av Tyresö 
församlings PREP-kurs som hålls 
under våren i slottsparken.
 – Det viktiga är inte hur ni har 
det nu, utan hur ni vill ha det 
framöver, säger Jonas Bodin, som 
är en av pedagogerna.

Kursen är utformad som en pro-
menad i Tyresö Slottspark med 
start den 21 februari. Kursen byg-
ger på ett pedagogiskt förebyg-
gande program som heter PREP 
och är framtaget för att stärka 
parrelationen. Tyresö Nyheter 

träffade Jonas Bodin, en av kurs-
ledarna, och ställde ett par frågor:

Vilka anmäler sig till det här?
– Par som har bestämt sig för att 
leva tillsammans och som vill 
satsa på sin relation. De tycker 
om varandra, men ibland är det 
svårt att leva med varandra.

Blir det inte mycket bråk då?
– Vi är inte intresserade av vad ni 
säger, utan hur ni kommunicerar 
med varandra. Vi är också vana 
vid att konflikter kan uppstå, och 
ger er verktyg som ni sedan kan 
använda i vardagen.

Varför engagerar sig kyrkan i 
parrelationer?
– Vi viger par och vi döper barn. 
Och då vill vi också hjälpa till 
med sätt för att fortsätta leva till-
sammans. De flesta vill undvika 
konflikter och separation, därför 
är det ett angeläget mål i sig att 
erbjuda stöd för att förebygga det. 

ooo

– Det kan vara i starten på en 
relation eller en som varat i fyrtio 
år. Kursen är ett sätt att fördjupa 
relationen och utforska nyfikenhe-
ten på sin partner, berättar Jonas 
Bodin. FOTO: JANNICE ROCKSTROH

PREP, ”Prevention and Relation-
ship Enhancement Program”, är 
ett relationsstödjande program 
som ursprungligen utvecklades 
1975 på University of Denver, 
USA. Läs mer på www.prep.se.
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PARK Kommunens planer på att 
bebygga den norra delen av For-
nuddsparken med en större skola 
upprör många som bor i Troll-
bäcken. Nu har boende i framför 
allt Fornudden, men också i 
närliggande område startat en 
”proteströrelse” mot planen.

Förslaget till detaljplan för skola, 
vård- och omsorgsboende i For-
nudden har varit ute på samråd. 
Ett stort antal synpunkter och 
erinranden kom in, det absoluta 
flertalet var negativa till planerna. 
Efter genomgång av synpunk-
terna och mindre korrigeringar är 
förslaget ute för granskning.

Förslaget har mött sådant mot-
stånd att flera nu tagit initiativ 
till en lokal informationskam-
panj där man uppmanar alla som 
vill att lämna in sina synpunk-
ter. Huvudskälet är, att man vill 
bevara sin närliggande park och 
inte bygga en stor skola med allt 
vad det innebär. Parken behöver 
upprustning menar man, inte ned-
montering.

Den regerande borgerliga 
majoriteten har hittills varit tyd-
lig med, att en skola för 700 barn 
och en fullstor idrottshall är ett 
förslag, som är bra och som san-
nolikt kommer att genomföras. I 
planerna ligger också att arbeta 

vidare med den återstående delen 
av parkområdet.

Socialdemokraterna med stöd 
av Miljöpartiet och Vänsterpar-
tiet har i tidigare instanser yrkat 

avslag på förslaget och lyfter 
andra idéer som man vill ha utred-
da av samhällsbyggnadskontoret.

ooo

HANDBOLL Att få hem Gustav 
”Gurra” Skagerling från sin 
proffs sejour i Norge är givetvis 
en enorm boost för Tyresö Hand-
boll.

Gurra, som ej ska förväxlas med 
den Gurra som spelade trummor i 
Ebba Grön, gjorde debut hemma 
mot IFK Ystad och startad stor-
stilat. På de fem första minuterna 
så plockade han fyra skott plus 
två straffar, och höll skåningarna 
själv stången, innan Mikael Eriks-
son gav Tyresö ledningen i den 
femte minuten.

Skåningarna malde på och 
det stod klart ganska tidigt att 
hemmalaget var numret för litet. 
Lagen följdes åt till 7–7, men där-
efter så visade Ystad sin klass och 
fick på 5 minuter en fyramålsled-
ning som de aldrig släppte.

Johan Nilsson, femmålsskytt 
mot Tyresö säger till TN:

– Vi kom inte riktigt upp i nor-
mal standard idag, vi gjorde en 
ganska dålig match tycker jag.

Höll humöret uppe
Oavsett hur man ser på detta så 
höll Tyresö humöret uppe på ett 
mycket bra sätt, man gjorde en 
kraftsamling efter paus där man 
verkligen försökte komma ikapp 
skåningarna, men så fort då börja-
de brännas så satte Ystad in ytterli-
gare en växel så närmare än ett tre-
målsunderläge kom inte Tyresö.

Hur var det att vara tillbaka i 
Tyresö?

– Väldigt roligt, svarar Gustav 
Skagerling efter matchen.

Du började storstilat, sedan så 
blev du lite mer mänsklig...?
– Ja det var ju så matchen igenom. 
Jag hade bra perioder, där allt fun-
kade men sedan så hade jag min-
dre bra perioder, när de satte flera 
raka bollar. Det är det jag inte är 
så nöjde med, jag borde varit jäm-
nare.

I pausen så satt du kvar ute på 
planen, medan de andra gick in 
i omklädningsrummet. Varför 
gör du så? Var du förbannad på 
medspelarna?
– Inte alls, skrattar Gurra. Så gör 
jag alltid. Jag vill bevara match-
känslan och det gör jag bäst om 
jag är kvar i pausen. De andra 
kan snacka taktik, jag ska ju bara 
rädda så många bollar som möj-
ligt.

Bra spel, trots allt
Matchen slutar 26–33 i Snappha-
narnas favör men trots det så är 
det inga bistra miner i Tyresös 
omklädningsrum.

Sju raka förluster och sist i 
serien, hur påverkar det laget?
– Det är surt såklart men jag tyck-
er vi trots att vi har förlorat så har 
vi ändå spelat okej, säger Jocke 
Billberg, tränare i Laget.

Är det något som fungerat dåligt 
i matcherna?
– Nej inget specifikt, det har varit 

olika saker som fungerat, eller 
inte fungerat, så vi jobbar med att 
få ihop helheten, för att få ihop 
det helt enkelt.

Vad säger spelarna? Det är ju 
ingen som vill tillbaka till Divi-
sion 1 kan jag tänka mig?
– De håller humöret uppe förvå-
nansvärt bra och de kommer att 
kämpa på tills det vänder.

Hur mycket betyder det att 
Gustav Skagerling är tillbaka i 
målet?
– Det kommer betyda väldigt 
mycket, han även väldigt bra 
person både på och vid sidan av 
planen.

Viktigt med publik
Tyresö har nu 4 poäng upp till 
kvalplats och 6 poäng upp till 

säker mark. Till helgen så möter 
man bottenkollegan HK Country 
från Stöpen, utanför Skövde, en 
match som de måste vinna för att 
ha någon chans att hänga kvar i 
serien.

Då kan det heller inte vara så 
folktomt på läktaren som det var 
mot IFK Ystad då det var knappa 
200 personer på plats.

ooo

SPORT/FRITID

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

Vendelsövägen 89
Trollbäcken

Försäljning - service
Cyklar - mopeder

nu även fiskredskap

Maskiner för tomt och 
trädgård året runt

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom 
mark- grund- och 

              ragninggälna-AV

Tel. 0708-770 313 
www.bilschakt.se    

Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Skogsängsvägen 52, Tyresö  •  www.tyresobilverkstad.se Boende i närheten av Fornuddsparken ogillar kommunens planer på att 
bebygga den norra delen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Fackelvandringen i Tyresö, Pilgrimscentrum är en vandring med temat kär-
lekens väg. Vilken längtan finns i hjärtat och hur kan den fyllas? 
 FOTO: JONAS BODIN, DIAKON, TYRESÖ FÖRSAMLING

Trots sju raka torsk:

Ingen kris i herrhandbollen

Hemvändande Gustav Skagerling briljerade, men det hjälpte föga mot serieledande IFK Ystad. FOTO: EMMIE ENGLUND

Bevara Fornuddsparken – upprörda 
boende startar proteströrelse

Fackelvandring i Tyresö församling
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Det blev inne med inomhusfot-
boll och större turneringar som 
Nackas Minne, Bollsport Cup tog 
över och Tyresö FF behövde en 
ny inkomstkälla. I samarbete med 
Stockholms Tidningen startade 
man ST-Cupen, som efter tidning-
ens nedläggning blev Stora Tyre-
sö Cupen. Det är inget skryt med 
att kalla turneringen det, för det 
är världens största inomhusturne-
ring till antal deltagare. Huruvida 
det är världens största till anta-
let åskådare är tveksamt, men 
det är utan tvekan med råge det 
största publika evenemang som 
sker i Tyresö kommun. De försök 
som ha gjorts för att räknat anta-
let åskådare hamnar någonstans 
mellan 40 000–50 000.

Samhällsinsats
En samlingsplats för kommunens 
medborgare och framför allt ung-
domar, som istället för fritidsgår-
dar hellre väljer att heja fram sina 
fotbollsspelande kompisar, än att 
spela labyrint på ”gården”. Fri-
tidsgårdsledarna har varit obser-
vanta på detta genom åren och 
stänger ofta gårdarna och skickar 
istället personalen till hallarna. 
Så att Tyresö FF gör en stor sam-
hällsinsats genom att engagera 
inte bara föräldrar och spelande 
barn, de binder i princip upp hela 
kommunen från annandagen 
till trettonhelgen. Trots detta så 
måste klubben betala dyra och 
rätt sura pengar för säkerhets-
vakter, något som faktiskt Tyresö 
kommun borde betala.

När jag frågar Robert Frinell, 
som är Tyresös Dennis Andersson 
(Gothia Cup-chefen) så påpekar 
han att kommunen är den största 
sponsorn som lånar ut alla hallar 
gratis, så det kanske ingår i själva 

sponsringen. Samtidigt så borde 
en borgerligt styrd kommun hjäl-
pa de entreprenörer som agerar 
aktivt i närområdet även om det 
inte är privatpersoner det hand-
lar om. Entreprenörskap som har 
varit Tyresö FFs signum sedan 
starten borde premieras, och inte 
bara ses som ett sätt att kunna 
tjäna pengar på ideell verksamhet.

Turneringen utvecklas
Vid en pratstund med cupgeneral 
Frinell så talar vi om just det att 
ST-Cupen ligger i framkant med 
nya idéer och att man hela tiden 
utvecklar turneringen. De senaste 
åren så har de seniorturneringar 
som för 40 år sedan konkurrerade 
ut gamla Skink-Cupen, gått i gra-
ven och man har numera en U21-
grupp där de flesta lag på division 
3 och nedåt kan ställa upp. Även 
tekniskt sett så är ST-Cupen en 
föregångare och man kan numera 
streama matcherna hemma på 
datorn, finaldagen så ställde flera 
av A-lagsspelarna upp som kom-
mentatorer och man hade även en 
av Tyresöradions kommentatorer 
som gjorde intervjuer med lagen 
innan matcherna.

Man kan med andra ord lätt 
påstå att ST-Cupen är ett mycket 
proffsigt evenemang. Det skulle 
dock vara ogenomförbart utan 
de 700 föräldrar som gladeligen 
ställer upp ideellt och arbetar i 
cafeterior, sekretariat och andra 
livgivande uppgifter.

Är det inte svårt att få föräldrar-
na att ställa upp?
– Inte speciellt, faktiskt, säger 
Robert Frinell. Oftast har man lite 
svårt att planera in passen, men 
när man väl är där så tycker det 
flesta att det är väldigt roligt.

Eller som en förälder på cafete-
riatjänstgöring uttryckte det:

– Man får helt enkelt ta en för 
klubben. Det här lever ju klubben 
på resten av året.

Grandios avslutning
Finalspelet är en grandios avslut-
ning på två veckors spelande. Den 
går av stapeln i Tyresöhallen som 
ganska långa stunder är helt full-
satt (1 200 åskådare). Domarna 
blåser igång klockan 09.00 och 
den sista finalens spelas 21.00 på 
kvällen. Under många år så har 

Stockholms storklubbar varit de 
som varit de framgångsrikaste, 
men med de nya tider som nu är 
där man satsar hårt på fotbollsa-
kademier redan i 9 års ålder så 
spelar de hellre på gräs inomhus 
vilket på många sätt har gjort 
turneringen roligare. De nya klas-
serna där tränarna väljer svårig-
hetsgrad på spelet är även det 
en innovation, som numera även 
används i S:t Erikscupen, tyvärr 
så har man i ST Cupsledningen 
sett tendenser att en del duktiga 
lag väljer att spela i Lätt Grupp 
för att vinna en medalj åt barnen. 
Som sagt den sista idioten är inte 
född ännu, som man brukar säga.

– Det som de flesta vill är ju 
att spela jämna matcher och så 
många som möjligt naturligt-
vis därför införde vi för några 
år sedan slutspelsgrupper. Förr 
kunde du få åka från Sollentuna 
och spela 15 minuter för att sedan 
vara utslagen, medan man nu 
spelar gruppspel ända fram till 
finalen, berättar Robert Frinell 

vidare. Sedan så har vi infört en 
extra finaldag på grund av att 
åldersklasserna har ökat.

Stor överraskning
En väldigt stor överraskning för 
alla inblandade var den stora 
pokalen till bästa förening, ett 
väldigt prestigefyllt pris, som i 
år togs hem av Tyresö FF för för-
sta gången sedan Dackefejden. 
Även om det nu är så att de stora 
så kallade akademilagen väljer 
andra sätt att spendera julhelgen 
på så är det ändå 630 lag som stäl-
ler upp och det spelas cirka 1 500 
matcher. Hela fem lag hade Tyre-
sö FF i klassfinal och man spelade 
hem fyra utav dem.

När ST Cupen är slut brukar 
Robert Frinell och den andra 
kanslipersonalen stanna hemma 
och sova i två veckor för att 
sedan återgå till det vanliga slitet 
på TFFs kansli. Inte förrän i april 
börjar de fundera på nästa års ST 
Cup.

ooo

SPORT/FRITID

Robert Frinell är ST-Cupens chef och sover i snitt 3 timmar per natt mellan 
annandagen och trettondagen. FOTO: EMMIE ENGLUND

Publiksiffran under ST-Cupen ligger mellan 40 000 och 50 000 åskådare och finaldagen är det svårt att hitta 
sittplatser  om man är sent ute. FOTO: EMMIE ENGLUND

Kommunens största publika evenemang:

ST-Cupen – Stora Tyresö Cupen
FOTBOLL I begynnelsen så var det Skink-Cupen, EM-turneringen som 
spelades mellan AIK, Djurgården, Hammarby och Tyresö FF. De som 
vann fick varsin skinka från Arno Livs. En 14-årig Ronny Andersson 
avgjorde denna 1978, och ställde allt på ända och Tyresö FF som på 
den tiden huserade i division 4.

Laddningen inför en final är både gemenskap och peptalk. FOTO: EMMIE ENGLUND
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KULTUR/NÖJE

pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

annons@tyresonyheter.nu

Kom med i
Tyresöradions vänner!
Tyresöradions vänner har bildats 

för att stödja radion. Alla kan 
komma med.

Du betalar en symbolisk med-
lemsavgift på 300 kronor  eller 

mer om du vill.

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

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

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

JUBILEUMSSHOW
20/2 kl 18–20. 40-årskris – en dörr-
öppnare. En av sex jubileumsshower 
med Tyresökören. Plats Restaurang 
Spis & Vin vid Tyresö golfbana. 
Biljetter à 300 kronor inkl förtäring. 
Bokning och mer info på www.tyreso-
koren.se. Arr: Tyresökören.

NATURGUIDNING
23/2 kl 10–13. I Tyresö slottspark 
får du lära dig att känna igen träd på 
vintern. Vandring i lugnt tempo. Sam-
ling busshpl Tyresö kyrka. Gratis. Arr 
Tyresö kommun.

BIO
23/2 och 24/2 kl 19–20.40. Bio 
Forellen visar Den unge Zlatan. 
Zlatan Ibrahimovic är Sveriges främ-
ste fotbollsspelare genom tiderna. 
Entré: 100 kr. Arr: Tyresö filmfören-
ing.

JAZZKVÄLL
25/2 kl 19.30. Förband kl 18.45 På 
Restaurang Spis & Vin, bordsbeställ-
ning 7428000. 
Tidlös jazz med Jan Allan, Georg 
Riedel och Mathias Landaeus. Entré 
120/150:-. Under 30 år gratis.

JAZZCAFÉ
2/3 och 13/4, kl 14–16. Svängiga 
gamla omoderna jazzgodingar att 
dansa eller bara stampa takten till. 
Kvarnhjulet, Kulturkaféet. Entré 60 
kr inkl kaffe o kaka. Arr: Tyresö Jazz-
band och ABF

LOPPIS
6/3, 10/4 och 8/5, kl 13–16 på 
Tyresö Bygdegård. Kom och fynda 
bland gammalt och nytt – eller bara 
ta en fika. Info: www.tyresobygde-
gard.se/ eller kontakta AnaMarija 
Källgren på 0708-70 19 40.

SPORTLOV I TYRESTA
27/2–6/3, 10–16. Tips för skogsut-
flykten ges i Tyresta på sportlovet.
Packa ryggsäck för skogsutflykt. Vi 
går igenom bra-att-ha saker och ger 
oss ut på skogsutflykt. Vi värmer 
saft över öppen eld eller stormkök. 
Varje dag 10.30–11.30. Samling vid 
naturum. Pris 20 kr. Se djuren vid 
Tyresta gård. Skidspår (2,5 km och 
4 km) och härligt stor pulkabacke. 
Mysiga brasor vid Dahlgrensgården. 
Ta med korv och tändstickor. Arr: 
Tyresta nationalpark

Tvåbarnsmamman Kristin Lager-
sten Löfgren, som har startat 
”Förskoleupproret i Tyresö”, 
berättar för Ann Sandin-Lindgren 
om den krisartade situationen på 
förskolorna i Tyresö. Hon kämpar 
för mindre barngrupper och bätt-
re förutsättningar för personalen 

och har uppvaktat ansvariga poli-
tiker.

Kristin berättar också i pro-
grammet om glädjen på festen 
som hon arrangerade för flykting-
barnen på evakueringsboendet i 
Tyresö där ”Clowner utan grän-
ser” uppträdde.

Läs om vårt arbete och ge en  
gåva på www.räddabarnen.se 

eller plusgiro 902003-3
DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Hela tablån på tyresoradion.se
Programmen sänds över Tyresö på 91,4 Mhz. Alla program går att höra 
i efterhand på tyresoradion.se eller via appen Tyresöradion eller att 
prenumerera  på via PodCast.

Odla med 
Tyresöradion
I en serie om odling – med eller 
utan trädgård – följer vi våren 
med hjälp av Lena Hjelmérus 
och hennes vänner i Tyresö Träd-
gårdssällskap i ett antal program 
på Tyresöradion. Våren kommer 
snart men man får inte börja så 
än. I stället går det bra att ägna 
sig åt sticklingar. I det tredje 
programmet samtalar Lena med 
fuchsia experten Liane Gustafs-
son om balettdansöserna som 
finns i tusentals varianter. Lätt-
odlade, tåliga och framför allt så 
vackra.

Krisen i förskolan Filippa älskar 
att baka
Här får du höra en liten tjej – Filip-
pa 9 år – som älskar att baka och 
som kombinerar sitt intresse för 
bakning och syslöjd genom att SY 
en prinsesstårta! Gunnel Agrell 
Lundgren fick vara med när hon 
bakade bullar och fick smaka 
läckerheterna. Dessutom berät-
tade Filippa om sitt intresse för 
gymnastik och tennis.

Ungdomsledarna Gustav Wass-
bäck, Minna Backerling och 
Jonatan Petersson berättar i detta 
program om alla aktiviteter som 
bedrivs på fritidsgården Bränn-
punkten uppe vid Granängsring-

en och som nu tagit upp icke-täv-
lingssporten Parkour i sitt utbud 
för den som vill röra på sig utan 
krav på prestation. Radiorepor-
ter: Leif Bratt.

Lelles 
nostalgiska  
guldkorn
Lelle Wiborgh är mannen bakom 
Facebook-gruppen Nostalgikemi 
Tyresö/Sthlm där han delar med 
sig av sina nostalgiska minnen 
från Tyresö och omnejd. I ett 
andra program berättar Lelle för 
Ann Sandin-Lindgren tre målande 
historier från sin uppväxt i Tyresö 
och från taxisvängen. Klassiskt 
busstreck i Fårdala, ”Mobilkal-
larnas” tuffa ödesdag och hur den 
nakna ”lilla” gumman kilades fast 
i Lelles taxi.

Apotekare 
berättar
– Våga ta chansen när den kom-
mer, säger apotekare Hans Pers-
son. I många situationer väger de 
personliga egenskaperna tungt 
förutom god utbildning och goda 
yrkeskunskaper.

Många typer av uppdrag förde 
honom till stora delar av världen 
och många lustiga upplevelser. I 
Vietnam där han representerade 
FN:s högsta organ blev han upp-
fattad som filmstjärna på grund av 
sin klädsel som inköpts i största 
hast när hans väska försvunnit. I 
ett tidigare program berättar de 
båda om sina intressanta yrkes-
liv. Radioreporter: Gunnel Agrell 
Lundgren.

Parkour på Brännpunkten
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Tyresöradions ”melodikryss” nr 2

MUSIK Den som gillar att lösa Melodikrysset på lörda-
garna får nu chansen att även lösa Tyresös eget musik-
kryss. Och alla andra är förstås också välkomna!

Björn Malmberg gör varje månad ett speciellt Tyresökryss 
på Tyresöradion 91,4 MHz. Aktuell kryssruta publiceras 
här i Tyresö Nyheter och på radions hemsida www.tyre-
soradion.se.

Detta musikkryss hörs från och med söndagen 21 febru-
ari och ligger ute på slingan i sex veckor. Det går också att 
lyssna via webben eller via Tyresöradions appar på smarta 
telefoner.

Första pris är tre ”Trisslotter” där du kan vinna upp till  
5 miljoner kronor direkt på skrapet och vidare upp till 
100 000 kronor i månaden i 25 år i en offentlig dragning. 
Andra till tredje pris är en Trisslott var.

Svaren kan antingen skickas elektroniskt (Fyll i 
eller fotografera svaren) till info@tyresoradion.se 
eller med vanlig post till:
Björn Malmberg
Gudöterassen 622
135 53 Tyresö

ooo

Björn Malmberg. FOTO: TYRESÖRADION
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Kryss nr 1  
Första pris är tre ”Glädjelotter” där 
du kan vinna upp till 1 miljon kronor. 
Andra till femte pris är en lott var.

Skicka din lös ning tillsammans med 
ditt namn och adress senast den  
1 mars 2016 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 1”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 8, 2015
1:a: Rune Holm, Pärlröksgången.
2–5: Birgit Winroth, Bandhagen.
Ulla Gribbe, Trollbäcksvägen.
Gudrun Lejenäs, Vinkelvägen.
Pia Bäckling, Diamantgången.

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

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

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 1” 
och skicka senast 
den 1 mars 2016 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Christina!
Bildgåta nr 8 löstes av Christina Zetterman, Grepvägen: 
”Bildgåtan är den billiga statyn av taxen i Stadsparken. 
Blev glad när jag såg den tillsammans med mitt barn-
barn Viktor 4 år, när vi skulle lika i parken. Vi gick fram 
till taxen och klappade på den och jag 
fick berätta för honom att jag och mor-
far hade en sådan tax i 15 år (dock ej 
så lång. Han frågade vad hunden hette 
och jag sa att den hette Hunden Boy, så 
nu har vi döpt stadshunden till Boy.”

FOTO: KAIJSA KEUSCH

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Rätta lösningen på kryss nr 8, 2015.
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Är du 6-10 år och tycker om 
att sjunga och uppträda?
Kontakta körledare Therese Borg 070-720 79 00.
Vi har en mycket bred och varierande repertoar 
och repeterar varje onsdag 17.30-18.15 vid 
Tyresö gymnasium.
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Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16,  
lör 10-14 (17/10-28/11) 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72

• Vi utför  service 
av alla  bilar, 
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transport bilar

Däck och bilverkstad

– säker och  
bekväm förvaring!
Fråga oss
om priser!

Däck-
 hotell Din 
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verkstad

TYRESÖ RUNT

Tyresö blir Stockholms Las Vegas?
BRÖLLOP Varje år anordnar 
Tyresö församling det som man 
kallar ”drop-in-vigslar”. Det går 
även bra att ta med sig sina barn 
och döpa dem.

Ni som tänker att det här är ett 
sätt att konkurrera med Las Vegas 
blir säkert besvikna. Paren som 
gifter sig under Alla Hjärtans Dag 
är ingalunda några som träffats på 
O’Learys kvällen innan, utan helt 
vanliga par som av olika anled-
ningar tänkt sig skynda på lite och 
passa på att vara lite spontana.

Katarina Jansson som regist-
rerar paren påminner också att 
man måste ha med sig en så kall-
lad hindersprövning från Skatte-
verket för att bli vigd, och det tar 
minst en och en halv vecka att få. 
Med andra ord så är det inget man 
bestämmer samma morgon. Sara 
förklarar också att det är populärt 
att gifta sig i Tyresö Kyrka så det 
här är också ett sätt för de som 
inte riktigt fått plats att gifta sig.

Christine Andreassen  och 
Andreas Zolnir har precis regist-
rerat sig, och har med sig sina tre 

barn som brudnäbbar och ring-
bärare, för dem är det inte så där 
enormt spontant erkänner de, 
men det har inte planerat det så 
väldigt länge. Strax innan nyår så 
bestämde de sig att de skulle ta 
steget och bli man och hustru.

En av de som är på besök för 
att bevittna en vigsel är Mats Dolk 
som berättar att hans frus dotter 
ska gifta sig. De bestämde sig för 
bara någon vecka sedan då de såg 
en annons i tidningen. Annars 
hade de bokat kyrkan till någon 
gång i höst.

Helena Forsberg har precis vigt 
dagens första par. Jag satsar allt 
på en sportfråga: Hur känns det 
här?
– Väldigt roligt eftersom jag döpte 
deras dotter tidigare i höst och så 
råkade jag bara vara där nere i för-
samlingshemmet när de kom.

Är Tyresö en konkurrent till Las 
Vegas i framtiden?
– Nej verkligen inte, skrattar Hele-
na Forsberg. Men det är ett sätt för 
de som inte riktigt vill ha den där 
jättelånga planeringen eller som 
har tänkt att gifta sig men inte 
riktigt haft möjlighet eller tid. Här 
kan man faktiskt vara lite spontan.

Förra året så vigde man sex par 
och klarade av sex dop, det åter-
står att se om denna siffra gick att 
toppa i år.

ooo

Prästen Helena Forsberg tog hand 
om dagens första drop in vigsel i 
Tyresö Kyrka. 
 FOTO: LENNART JÖNSSON

Kyrkoherde Michael Öjermo och 
Katarina Jansson hjälptes åt vid 
registreringen . 
 FOTO: LENNART JÖNSSON

Christine Andreasen gift sig med sin Andreas Zolnir med god hjälp av 
deras tre barn. FOTO: LENNART JÖNSSON
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