Vägrar ekonomiska lösningar
n Strunta i att vårda det man äger och låt någon annan bygga
nytt för kommunens behov, verkar vara Moderaternas lovsång.
Problemet är bara att det blir så förbaskat dyrt. Det måste vara
något fundamentalt fel när det uppvisas en sådan ovilja att pröva
andra, mer ekonomiska, lösningar. Ledare, sid 2

”Den borgerliga alliansen gav
elever och rektorer
ansvar för toalettmiljön.”

Lagbrott

n En nyligen gjord undersökning visar att elever med exempelvis
ADHD- eller Aspergerdiagnos inte får det stöd de har rätt till i
skolan. Enkäten har besvarats av närmare 1800 personer och
säkerligen finns det några från Tyresö. Det innebär att skollagen
Jannice Rockstroh, sid 10 inte följs och att elever hamnar utanför. Debatt, sid 4
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Miljoner återlämnas
n Regeringen fattade förra
året beslut om extrapengar
till kommunernas äldreomsorg. En PRO-undersökning
visar nu att Tyresö returnerar
1,5 miljoner kronor. Sid 5

Miljoner till Tyresö
n Regeringens vårbudget
innehåller tio miljarder mer
till kommunerna. För Tyresö
del innebär det 17 miljoner
mer i statsbidrag redan nästa
år. Sid 6

Måltiden viktig
n Det finns stora skillnader
i matsituationen mellan de
olika äldreboendena i Tyresö.
Det framkom i den undersökning som kommunens kvalitetsenhet genomförde i slutet
av 2015. Sid 7

Otillgängliga
vårdcentraler
n I en nationell undersökning
om vårdcentraler hamnar
både Aleris vårdcentral och
Bollmora vårdcentral lågt i
invånarnas i svaret på frågan om man fick besökstid
i rimlig tid. Bara med Trollbäckens vårdcentral är man
nöjd. Sid 11

Premiärseger
Vid Pluto byggs det 75 små hyreslägenheter i tre sammanbyggda hus.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Tyresö växer så det knakar
n Tyresö

Skogsstad, Trädgårdsporten och Pluto vid Töresjövägen.
Trollbäcksporten, Strandängarna
och Hasselbacken. Alla är nya
områden som byggs eller planeras i Tyresö just nu. Det senaste
tillskottet i listan är Norra Tyresö
centrum.

Under året börjar inflyttningen
i det nya området Tyresö Skogsstad, vilket är samlingsnamnet
för de hus JM bygger längs med
Njupskärrsvägen, i närheten av
Bergfotens skola. Samma sak gäller den sista etappen av Strandängarna, vid Tyresö Strand.

Byggnationen av Norra Tyresö
centrum har däremot precis påbörjats och beräknas fortsätta till
2026. I den första etappen kommer
en andra skyskrapa byggas i Tyresö
centrum, troligen med 16 våningar.
Huset kommer ligga vid Bollmorahallen mot parkeringen.
Sid 8

n Tyresö FFs damer vann
premiärmatchen mot Hammarby. Målet är att laget ska
tillbaka till Division 1 eller
ännu högre. Sid 13

Bollmoran …
… tror att
ishallen är
på det hala.
    Sid 2

Som medlem har du ett av landets bästa medlemskort.
Vår vision är att skapa den trettonde månadslönen.
LO Mervärde ska bidra till att öka medlemskapets värde.
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Uppgifterna som kommunen har för dörren är sannerligen väldigt stora
och kostsamma. Därför är det ofattbart att Moderaterna inte bryr sig
om att pröva andra idéer än de dyraste när olika, mycket långtgående,
projekt ska sjösättas. Det blir kommande generationer som får betala
både i reda pengar och med försämrad service på grund av allt för stora
åtaganden gjorda av dagens borgerliga kommunledning.

Monument går före
behov och ekonomi
N

är Tyresö i närtid kommer att få väldiga
kostnadsökningar inom förskolan, skolan och äldreomsorgen borde en viss
sparsamhet och eftertanke råda. I synnerhet när
det ekonomiska läget redan bedöms ansträngt.
Det blir inte bättre av att budgetkontrollen inom
både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har stora brister. Förra året var så illa
att det inte vid något tillfälle fanns några tillförlitliga uppföljningar. Att det inte blev ett väldigt
stort underskott är bara en lyckosam tillfällighet. Återbetalda försäkringsavgifter och markförsäljningar står att tacka för att kommunen
slapp ett underskott i räkenskaperna. Tyvärr
tycks Tyresös borgerliga kommunledning sakna
insikt om detta.
Redan idag är köerna till förskolan långa och
det kommer att krävas flera nybyggen för att
klara behovet. De äldre tyresöborna kan inte få
sin omsorg tillgodosedd i kommunen. Istället
för att ordna platser i Tyresö köps dyra platser i
andra kommuner. Liksom inom förskolan är en
bristande planering orsaken till äldreomsorgens
kris.
Men det stannar inte där. Det saknas grundskoleplatser i vissa kommundelar och Tyresö
har fått miljonböter för brister inom delar av
socialtjänstens område.
Hur fortskrider då den borgerliga planeringen? Man blir förskräckt av det man ser. Istället
för att syna flera olika alternativ när det gäller gymnasieskolan hoppar man direkt på det
dyraste. Här förordas att centrumägaren bygger en gymnasieskola och ett kulturcentrum

som sen hyrs av kommunen under minst 20 år.
Utifrån dagens söktryck dimensioneras gymnasiet minst dubbelt för stort. Det är givetvis inte
rimligt att ta på sig en kostnad på minst 900 miljoner kronor för något som man idag inte vet
behovet av. Visst är det snygga ritningar men det
kommer att kosta för generationer framöver.
Det är en gåta att man inte vill pröva
andra lösningar. Vi har en gymnasieskola som har fungerat väl genom åren.
Troligen behövs en rejäl upprustning
men det handlar om helt andra pengar.
Och då kan också skolan i egna lokaler
anpassas både för gymnasiet och vuxenskolan.
Här är inte ett centrumnära läge avgörande för
framgången. Utan bra och spännande inriktningar och nya pedagogiska idéer.
En annan väldig investering som står för
dörren är jätteskolan i Fornuddsparken. Moderaterna sviker ett vallöfte om att behålla Sofiebergsskolan som en låg- och mellanstadieskola
och man rör med detta bygge upp känslorna på
hela Persudde. Socialdemokraterna har pekat
på alternativ genom att bygga ut på Fornuddens
skola och behålla Sofiebergsskolan. Då slipper
man både ett intrång i parken och den stora trafikökningen som jätteskolan för med sig.
För moderaterna verkar det vara viktigare att
bygga monument än att se till behov och ekonomi eller till att lyssna invånarna.

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat
Trots en symbolisk byggstart av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Sawestålh (M) i valrörelsen för två år sedan
har bygget ännu inte kommit igång. Det gäller Tyresö
Bostäders projekt i kvarteret Hasselbacken som färdigt
kommer att innehålla 200 bostäder. Nu är budet att det
kanske kommer att bli klart för inflyttning 2018. I denna
situation får nuvarande ordförande i bostadsbolaget, kristdemokraten Leif Kennerberg, en snilleblixt. Låt, det av
detaljplanearbete överbelastade, stadsbyggnadskontoret
genom mer övertidsarbete forcera fram ytterligare en plan
som Tyresö Bostäder kan bygga. På den platsen kommer
det i så fall att stå närmare hundra nya hyresrätter klara
redan inom halvtannat år. Tron måste vara väldigt stark hos
Kristdemokraterna.
ooo

ooo

Kommunfakta: Allt färre av de äldre ungdomarna idrottar
Tyresös föreningar kan söka statligt lokalt aktivitetsstöd för ungdomar som idrottar.
Över tiden har detta dock minskat kraftigt. Särskilt tydligt är minskningen för killar
17–20 år, mellan 2006 till 2014 sjunker antalet bidragsberättigade aktiviteter från
44 till 15. Beror det på att föreningarna inte söker – eller beror det på att unga killar
lägger av med idrott allt tidigare? Om det är det senare så är det ett riktigt problem
– inte minst för det Tyresö som vill vara en idrottskommun …

Eldsjälar och kommunen i symbios
gjorde att allt gick i lås
när ishallen byggdes på 80-talet.
Nu blir det gunås
bostadsrätter
i stället för piruetter
och utvisningsbås.
S.

Kvinnor 17–20 år
Män 17–20 år
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DIREKT HEM I BREVLÅDAN!
Nu kan du äntligen prenumerera på skraplotter!

HALVA
PRISET

SPARA

på första paketet!

100:Ett lottpaket består av
8 st Glädjelotter och
8 st Femmanlotter.
Ord pris 200:-

Nu kan du äntligen prenumerera på vårt populära skraplottspaket. Du får 16 av våra
vinstrika lotter hemskickade varje månad med massor av spänning och skrapglädje.
Skicka in det portofria svarskortet eller anmäl dig på www.kombispel.se/skrap

JA TACK! Jag vill prenumerera på skraplottspaket som skickas hem till mig

Frankeras ej.
Kombispel
betalar portot.

en gång i månaden. Jag får första paketet för halva priset (ord. pris 200 kr)*

Namn
Adress
Postnr

Ort

Telefon
E-post
Fakturaavgift på 25 kr tillkommer.

*

1605STYR

Erbjudandet gäller längst till
2016-06-30 och dig som är fyllda
18 år och bor i Sverige. Du får
en beställningsbekräftelse inom 7
dagar.Vi hanterar alla personuppgifter enligt personuppgiftslagen(PUL).
Kombispel lagrar kunduppgifter
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
Kombispels kundservice.

KOMBISPEL
SVARSPOST
Kundnummer 20409149
110 06 Stockholm
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Vem tar ansvar när skolorna tvingas bryta mot lagen?

A

utism- och Aspergerförbundet hävdar i en debattartikel i Svenska Dagbladet (21 april 2016), med stöd
av en nyligen gjord enkät, att skollagen inte följs i
kommunerna och att elever hamnar utanför år efter år.
Enkäten har besvarats av 1 799 personer och nära hälften
svarade att deras barn varit frånvarande till följd av brister
i skolsituationen. De vanligaste orsakerna anges vara bristande kompetens och bristande anpassning av skolmiljön.
Sannolikheten är hög för att det bland enkätsvaren finns
några från Tyresö. Jag har själv kännedom om en grundskoleelev i Tyresö med ADHD- och Aspergerdiagnos som efter
sex problemfyllda år i låg- och mellanstadiet inte lyckades
få ett enda betyg inför starten i sjuan.
Tyresö tillhör de kommuner i landet som avsätter minst
andel av skolbudgeten till elever i behov av stöd. För 2016
bestämde dessutom den borgerliga majoriteten att resurserna skärs ner ytterligare i förhållande till 2015. Det är
ytterst anmärkningsvärt, eftersom vi under lång tid har fått
signaler från personal i förskolan och skolan om att behovet av stöd blir allt större, och att eleverna därför inte får
den hjälp de har rätt till.

Tyresö tillhör de
kommuneri landet
som avsätter minst
andel av skol
budgeten till elever i
behov av stöd.

Vi socialdemokrater har under lång tid föreslagit ökade
resurser till elever i behov av stöd så att de får rimliga förutsättningar att nå uppsatta mål, på det sättet som lagen
kräver och i linje med formuleringarna i nämndplanen om
en inkluderande skola för var och en.
Anna Steele, liberal vice ordförande i barn- och utbild-

ningsnämnden i Tyresö har uppmärksammat debattartikeln i Svenska Dagbladet och har med hänvisning till
denna uppmanat utbildningsminister Gustav Fridolin att
han ”ordnar det här”, det vill säga att skolorna i Tyresö ska
följa lagen. Det är häpnadsväckande, då skolan, åtminstone i dagsläget, är ett kommunalt ansvar. Anna Steele har
som vice ordförande ett avgörande ansvar för situationen
i Tyresös skolor. Att smita från detta, som Anna Steele gör,
och istället förvänta sig att regeringen ska gripa in, inger
inte förtroende.
Det vore bättre om Anna Steele tar nämndens moderata
ordförande Ann-Christin Svensson i hand och att de lovar
varandra att garantera att Tyresös grundskolor följer lagen
och ser till att alla elever ska erhålla nödvändigt stöd för att
kunna tillgodogöra sig undervisningen.
Den borgerliga majoriteten har under flera år underfinansierat skolan i Tyresö. De har det politiska ansvaret för
att resurserna är otillräckliga och att ett antal elever därför
far illa också i Tyresös skolor.
Jerry Svensson (S)
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Ge de unga
rätt att hyra

Inlägg i bostadsdebatten
Om Erk och Maja skrev Fröding en gång
Dom hade det eländigt ställt.
Jag minns när jag flyttade hemiVad har då hänt under tidens gång,
från. Min första lägenhet var en
hyresrätt på Kamomillgränd i
Problemet är dagsaktuellt
Farmarstigen.
Idag är läget annorlunda. Våra
Lika besvärligt har dagens par.
ungdomar tvingas bo kvar hemma
Dagens ros … Dagens ris … Erk och hans älskade flamma
allt längre, vilket inte är bra för
någon.Jag hade inte haft råd att
… till regeringen som ger 10
… till alla de som skickat miljonMaja bor hos sin åldrade far
köpa en bostadsrätt som min förmiljarder kronor till välfärdstals kronor till brevlådeföretag,
istället för att betala skatt som
sta lägenhet.
satsningar och gör att Tyresö
Medan Erk bor kvar hos sin mamma.
vanligt folk och därmed bidra till
Samma sak gäller för dagens
kommun och Stockholms läns
Maja jobbar med omsorg och vård
bättre sjukvård, skolmat, hemunga. Därför måste det byggas
landsting bland annat kan anstälfler billiga lägenheter i hyresrätt.
la fler lärare, undersköterskor
tjänst med mera.
Och kämpar för åldringens trygghet.
och socialsekreterare.
50+
Erk vars arbetsdag är hård
Kärrar betong på bygget.
Vilken kultur kommer Tyresö att Skärpning!
Dom gnetar och spar för att få råd
I kommunens Tillgänglighetserbjuda och för vem, framöver? handbok skriver Kommunstyrel- Med en bostad för kommande dagar.
i Tyresö, kan en undra hur denna
Beslut verkar ha tagits om att
sens ordförande Fredrik SaweMen dagens marknad ger ingen nåd
ökade hyreskostnad ska finansienu bygga ett nytt kulturcentrum
ståhl (M): ”Handboken, som innei Tyresö centrum. I och med det
ras. Att ta ut avgift av gymnasiehåller regelverk och utförandebeDen har sina egna lagar.
fördubblas hyran från 16 miljoner
elever är olagligt, så då kan man
skrivningar, utgör ett hjälpmedel
Så kom en man från känd allians,
till 34 miljoner. Bygget innebär
undra om kulturavgifterna för
i arbetet att skapa ett Tyresö tilläven att Tyresö gymnasium flytbarn – eller avgifterna för kulturgängligt för alla.” Var det de komHan var visst bostadsminister.
tar till de nya lokalerna.
aktiviteter – kommer att höjas?
munanställda han tänkte på då,
Med en fördubblad hyra och
Vilka ska få uppleva kultur i Tyrekan man undra …?
Han sa jag har tänkt, det ska gå som en dans,
verksamheter inom äldreomsorg
sö framöver?
Signatur
Att avhjälpa rådande brister.
och skola som går back varje år
Kultur för alla!
Jag tror jag vet hur många vill ha´t
Jag tänker på människors bästa.
Ansökan om 5,7 miljoner för
Ett litet hus på tju’-fem kvadrat
minskade barngrupper
Det räcker nog för de flesta.
Om pengar för sökta stadsbiRegeringen har riktat satsningar
Erk han nappade sagt och gjort
för att minska barngruppers stordrag ges till Tyresös förskolor
möjliggör det uppdelningar av
lek.
Det där låter inte så galet
barnen i mindre grupper, dock
I Tyresö har barngruppernas
med samma personaltäthet som
storlek legat över alla år utom ett
Jag bygger ett hus, det ska gå som smort
idag.
de sista 7 åren, i januari 2016 var
Jag tar av sparkapitalet.
Landets politiska ledning gör i
grupperna uppe i ett snitt på 18,5
tysthet goda saker för folket.
barn per avdelning. I oktober 2015
Av en bonde som slaktat sin sista ko
var det 16 barn per avdelning.
Hoppfull förälder
Ingen vacker syn.
FOTO: PRIVAT
Nöd-kit
Fick han köpa en bit av en träda
till kvinnor
i Syrien
Så började Erk att bygga sitt bo
Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Nöd-kit
Han
kr spikade bräda för bräda.
till kvinnor
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter.
i Syrien
Så blev det ett hus likt en större bod,
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men
240
kr
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen
Nöd-kit
Det blev trångt när de börja möblera.
till kvinnor
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att
i Syrien
Ett bord, en dubbelsäng och en kommod.
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till
240 kr
Sen rymdes det knappas mera.
Tyresö.
Nå, blev det då som dom hade drömt,
Sms:a NÖDKIT till 72 900
och bidra med 100 kr eller köp
Skicka in ditt alster till:
Något av framtida värde?
ett nöd-kit på redcross.se
Debatt/Insändare,
Nu satt dom där med sparkontot tömt
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
I ett ATTEFALLSHUS på ett gärde.
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu

240

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.

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

Du kan även faxa: 08-742 15 64

Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig.
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

Gunnar Persson
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Regeringens extramiljard till äldreomsorgen:

Kommunerna lämnar
pengarna oanvända
EKONOMI Regeringen fattade beslut förra sommaren om en extra
satsning under mandatperioden om 7 miljarder, med syfte att kommunerna ska öka bemanningen inom äldreomsorgen. Nu visar det sig att
82 av Sveriges kommuner, däribland Tyresö, inte använder pengarna,
som istället skickas tillbaka till statskassan.

Den extra satsningen på ökad
bemanning och kvalité inom äldreomsorgen var en prioriterad
fråga för Socialdemokraterna
innan valet, därför var beslutet

viktigt som regeringen fattade i
somras.

Flera miljarder
En extra miljard 2015, och däref-

ter två miljarder per år fram till
2018 avsattes i somras.

om 1,5 miljon kronor som inte
används 2015.

Tyresö returnerar 1,5 miljon
Enligt PRO som har undersökt
samtliga landets kommuner lämnar nästan var tredje kommun
pengarna oanvända, och får därmed skicka tillbaka sammanlagt
164 miljoner kronor.
För Tyresös del handlar det

”Har inte tid”
Att pengarna inte används till
ökad bemanning i så många kommuner förklaras genomgående
med tidsbrist efter sommaren att
fatta lokala beslut, och svårighet
att rekrytera personal med rätt
utbildning.
– Tyresö har väldigt många
inom äldreomsorgen som arbetar
ofrivillig deltid, säger Anita Mattsson (S) oppositionsråd. Att erbjuda dem heltidsanställningar skulle förbättra deras arbetsvillkor
och öka kvalitén i äldreomsorgen.
Att moderaterna hellre skickar
tillbaka pengarna till staten är att
göra en finansierad satsning är
häpnadsväckande.

Kommunerna i länet som inte använt
statsbidraget
Kommun
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Vallentuna
Vaxholm
Österåker

Fick av regeringens
extrapengar
4 000 000
1 900 000
5 600 000
7 000 000
6 200 000
5 800 000
8 200 000
7 300 000
5 900 000
7 700 000
87 800 000
3 800 000
7 800 000
3 500 000
6 800 000
2 200 000
100 000
2 500 000

Så här mycket
blev över
810 000
940 000
3 400 000
600 000
2 300 000
3 100 000
4 600 000
1 500 000
3 600 000
5 600 000
8 100 000
2 400 000
5 100 000
1 500 000
5 700 000
1 800 000
410 000
1 600 000

– Att erbjuda heltidsanställningar till dem som arbetar
ofrivillig deltid inom äldreomsorgen i Tyresö skulle
förbättra deras arbetsvillkor och öka kvalitén i äldreomsorgen, säger Anita Mattsson (S) oppositionsråd.

Källa: PRO Pensionären 3/2016

Granskningen genomfördes
under december 2015 och januari
2016 och visar bland annat följande. Inkomna synpunkter och klagomål används inte systematiskt i
kvalitetsarbetet.
Aktuella genomförandeplaner
saknas i nästan hälften av de granskade akterna, vilket inte är för-

ooo

enligt med gällande lagstiftning
och avtal och behöver åtgärdas
snarast. Insatserna i genomförandeplanerna saknar ofta en tydlig
beskrivning av hur insatserna ska
utföras.
Inom äldreomsorgen är det
vanligast att det är kontaktmannen som skriver genomförandeplanerna eftersom det är den person som har bäst kännedom om
förhållandena hos den enskilde.
Hos bolaget är det istället gruppcheferna som skriver planerna vilket kan vara en förklaring till att
tydliga beskrivningar av hur insatserna ska utföras ofta saknas.
ooo

Folk i rörelse

MOTION Nu när våren och ljuset
är här är det dags att komma ut
och börja röra på sig. Några av
Tyresös alla idrottsföreningar försöker locka folk till rörelse.
Hanvikens SportKlubb startar
motionsbingo på lördagar och
söndag mellan klockan 9–16.
Det är ett 2 kilometer långt barnvagnsvänligt spår med start vid
caféet på Trollbäckens IP, där du
också köper bingobrickan.
Friskis&Svettis arrangerar Vårrunda – ett gratis gång och löpevent i Erstaviksskogen på måndagen den 25 april och onsdagen 27
april. Starttid klockan 18–18.30.
Alla kan lunka, gå eller springa
5-kilometersrundan från gångtunneln under Tyresövägen via Storkällan, Lovisedal och Högmora.
ooo

Ur och skurförskola i Alby
FÖRSKOLA Den nya ägaren av
Uddby gård har lämnat in, och fått
beviljat, att starta en ur- och skurförskola i Alby.
ooo

Medeltid i Tyresö
DÅTID Den 21–22 maj är det dags
för de omtyckta medeltidsdagarna i Tyresö kommun. Lilla Tyresö
invid Tyresö slott fylls med medeltida marknad, aktiviteter som
bågskytte, svärdtest och gycklar
skola. Barnen kan göra egna svärd
i Prinsvillan och det kommer att
bjudas på tornerspel.
Förköp från 15 april och mer
information finns på kommunens
hemsida www.tyreso.se/biljetter.
ooo

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Kompletterande granskning av
Lindalens städ och hemtjänst AB
AVTAL Med anledning av brister
som framkom i samband med
den avtalsuppföljning som redovisades i socialnämnden i februari
2015 så har en kompletterande
granskning av verksamheten
genomförts av Tyresö kommuns
kvalitetsenhet.

Ytterligare 6,2 miljoner
För 2016 finns det avsatt stimulansmeden som för Tyresös del
rör sig om 6,2 miljoner kronor.
Risken är stor att en betydande
del av de pengarna inte heller
kommer att användas då det i
dagsläget inte finns några planer
för hur dessa ska användas.

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se

PÅVERKA I SAMHÄLLSFRÅGOR SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG.

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

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

Beatrice Rubeling
Tel. 070-749 52 06

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

Bollmoraföreningen
Kontant betalning

Transport till andra städer kan också ordnas.

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

Granskning visar på brister.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Tyresös röst i Riksdagen

Regeringens vårbudget:

17 miljoner till
välfärden i Tyresö

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

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.

S

om så många andra barn och ungdomar, liksom
mig uppväxta i Tyresö, så har även jag spenderat
mycket av min tid på idrottsplatser runt om i Tyresö.
Även om jag under några år spelade schack, bordtennis
och innebandy, så spelade jag främst ishockey men även
fotboll. Mycket kan sägas om flera av dessa lagidrotter,
men min huvudsakliga minnesbild från ishallar runt om
i Stockholm är positiv. Jag tycker
att värden som rättvisa, mod och
”Värden som rättärlighet är något som många av oss
visa, mod och ärlig- ungdomar fått med oss av vårt idrottande.
het är något som
Det som ibland bekymrar mig
många av oss ungär att bilden av idrott, nästan alltid
domar fått med oss
representerad av elitidrott, oftast
av vårt idrottande.” handlar om dåligt beteende och småaktighet, lite av det mänskliga beteendets baksida.
Då jag av någon outgrundlig anledning har en stor
svaghet för Spanien, så försöker jag efter bästa förmåga
följa den spanska fotbollen och La Liga. Även om ligan
ofta bjuder på stora ögonblick tycker jag mig också se att
fusket tilltar. Kan du lura domaren genom att filma eller
förstärka, så gör många av spelarna det och ofta förefaller
det ganska accepterat bland tränare och åskådare. Fenomenet är förstås inte nytt, men jag tycker mig se att det
ökar.
Som fotbollsfan, när det egna laget drabbas av filmningar och fusk, tänker jag att det jämnar ut sig över en
säsong. Men i ärlighetens namn tror jag inte det stämmer.
Rättvisa skipas inte genom ett gudomligt ingripande eller
genom ödets nyck. Om ingen aktivt
arbetar mot fusket kommer den som
”Rättvisa skipas
fuskar bäst vinna. Rättvisa skipas
inte genom
genom hårt arbete och riktiga incitament, ingenting annat.
ett gudomligt
Det är nämligen inte så att värlingripande eller
den är rättvis. Fuskarna fortsätter
genom ödets nyck.
fuska, om vi inte ändrar spelplanen.
Detta gäller förstås också det skatOm ingen aktivt
tesmitande som nu har uppdagats i
arbetar mot fusket
vad som har kallats Panamaläckan,
kommer den som
där bland annat Nordea har hjälpt
sina kunder att slippa behöva betala
fuskar bäst vinna.”
skatt. Därför måste västvärlden med
EU i spetsen fortsätta sitt arbete med
att stänga skatteparadis och försvåra skatteflykt. Samtidigt är det viktigt att reglerna fångar de stora fiskarna och
inte slår undan benen för små och växande företag.
Numera sker mitt idrottande mest inom Korpens regi
antingen på Nybodas fotbollsplan eller i Fontana hallen
på Trollbäckens IP. Det händer att känslorna kokar över
och flera av oss har nog ibland funderat på hur vi agerade
i den senaste matchen. Men i jämförelse med de fula fiskarna i finansbranschen eller proffsen i La Liga, så framstår vi alla som fromma lamm.
Mathias Tegnér

– Nu kan vi förbättra kommunens förutsättningar inom skola, vård och omsorg om den borgerliga alliansen inte
väljer att använda pengarna för att täcka de underskott som uppstått inom till exempel socialnämndens område,
säger Anita Mattsson (S).
FOTO: JANNICE ROCKSTROH
EKONOMI I den socialdemokratiskt ledda regeringens vårproposition
aviseras tio miljarder mer till kommunerna. Satsningen syftar till att
öka personaltätheten i förskolor, skolor, äldreomsorgen och inom socialtjänsten. För Tyresös del innebär det 17 miljoner kronor.

Under de senaste åren har verksamheterna inom förskolan, skolan och omsorgen i Tyresö ålagts
nya effektiviseringskrav. De
årliga budgetuppräkningarna har
inte täckt pris- och lönekompenseration, utan endast för demografiska förändringar. Det betyder
att skolorna i praktiken får betalt
för fler barn när antalet barn ökar,
men med en peng vars nominella
värde sjunker. Inga nya verkliga
satsningar har gjorts. Verksamheterna tampats ständigt med
besparingskrav, vilket inneburit
fler barn i grupperna och minskad
bemanning inom äldreomsorgen.
Detta trots alliansens löften om
det motsatta.
Från och med 2017 kommer
emellertid Tyresö att få cirka 17
miljoner kronor mer genom den

satsning som regeringen och
vänsterpartiet genomför. Syftet
är att kommunen ska kunna öka
bemanningen inom välfärden,
vård skola och omsorg, men
pengarna är inte öronmärka. Det
är upp till kommunerna att fördela pengarna där man bedömer
de behövs mest.

Välkommen satsning
Anita Mattsson som är socialdemokraternas oppositionsråd i
Tyresö välkomnar satsningen:
– Det här behöver Tyresö. Efter
många års nedskärningar kan vi
förbättra kommunens förutsättningar att anställa fler lärare i
skolan, pedagoger på förskolan,
undersköterskor inom äldreomsorgen och socialsekreterare.
Det finns dock en risk, att den

borgerliga alliansen kommer att
använda pengarna för att täcka
de underskott som uppstått inom
till exempel socialnämndens
område.
Regeringen har också för 2015
och 2016 gjort en lågstadiesatsning, som stärkt Tyresös budget med 5,3 miljoner kronor för
respektive år. Dessa pengar har
använts till att snarare behålla
personal än till nyanställningar
på grund av de underskott som
funnits inom barn- och utbildningsförvaltningen. De pengar
regeringen öronmärkt för ökad
bemanning inom äldreomsorgen 2015–2018 har hittills inte
ökat bemanningen med en enda
timme.
Tyresö Nyheter har inte lyckats
få information om alliansens budget för 2017, men inom oppositionen är man orolig för, att några
större satsningar utöver regeringens tillskott inte är att vänta.
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.
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Matsituationen skiljer sig
åt på Tyresös äldreboenden

FÖDA Vid granskning av mat och
måltidssituation på äldreboende
i Tyresö visade det sig att det
finns stora skillnader mellan de
olika äldreboendena avseende
måltidssituation och hur de
boende tycker om matens kvalitet och hur den smakar. Man
utgår från fokus miljö/stämning,
rummet och mötet och maten.

?

Var trivs du bäst
i ditt hem?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Kommunens kvalitetsenhet, Medborgarfokus, genomförde under
november och december 2015 en
temagranskning av maten i Tyresös fyra äldreboenden.
Man gjorde observationer av
de olika måltidssituationerna, det
vill säga sociala aspekter såsom
dukning, servering, musik, personalens medverkan med mera.
Hur maten smakat ingick också i
granskningen.

Stora skillnader
Det visade sig, att det finns stora
skillnader mellan de fyra boendena och att det också kan skilja
sig mellan olika boendegrupper
på samma boende, även om det
är samma mat som serveras.
Det visade sig dessutom, att
möjlighet att påverka måltiderna
och miljön och personalens attityd och engagemang hade stor
betydelse för om de boende äter
med god aptit och får i sig näringsrik mat.

7

Carina Westerlund, Bollmora
– I köket, för det är där allt händer. Det är bekvämast att skriva
eller hålla på med datorn vid
köksbordet och jag tycker om
utsikten från köksfönstret.

– Det ser gott ut, säger Alexander 91 år.

Måltiden är viktig
Trollängen, Krusmyntan, Ängsgården och Björkbackens boende
granskades. Samtidigt har resultaten från Socialstyrelsens brukarundersökning presenterats, där
man gör bedömningen, att måltidssituationen utgör 60 procent
av den totala upplevelsen och hur
maten smakar ungefär 40 procent.
I Socialstyrelsens undersök-

ning placerar sig Trollängen under
snittet för både stat och kommun,
Ängsgården och Krusmyntan ligger över snittet och Björkbacken
har ett sämre resultat både i stat
och kommun. Där ska det tilläggas att det skiljer sig mycket mellan de olika boendegrupperna i
samma enhet, vilket det också gör
i de andra äldreboendena, men det
är särskilt tydligt på Björkbacken.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Möjligt att bli bättre
I kommunens granskning konstateras att generellt sett så har matkvaliteten och miljön förbättrats
och nöjdheten ökat, men det finns
en hel del förbättringsområden
framför allt när det gäller att delta
i måltidsförberedelser och påverkansmöjligheter

Bryan Landry, Granängsringen
– Terrassen! Vi bor på högsta
våningen så det är jättefint på
vår solsida!

ooo

Sölvi Ström, Granängsringen
– I vardagsrummet, för där har
jag fått till det så som jag vill
ha det. Det kommer in mycket
ljus där och jag kan njuta i min
hörnsoffa.

– Ser alltid fram emot dagens lunch, säger Åke Blomberg.
FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

– Äntligen lunch, säger Erik Ohlsson.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Sämre arbetsro i förskolan
FÖRSKOLA Varje år skickas ut enkäter till föräldrar inom förskolan
och skolan. Frågorna berör trivsel och trygghet, likabehandling och
inflytande. Nu är resultatet klart för årets enkät.

På många områden ligger resultaten i stort sett stilla från föregående. Men på frågan om ens barn
trivs i förskolan har resultatet
sjunkit de senaste två åren. En
viktig förklaring är att arbetsron
försämrats. Enbart 36 procent
anser att arbetsron är mycket bra
i förskolan och totalt anser endast
2 av 3 föräldrar att arbetsron är
ganska bra. Det är en försämring
jämfört med de två senaste åren.
En av de tänkbara orsakerna,
anger verksamhetschefen för
Tyresös förskolor Elisabeth
Schultz, är troligen de stora barn-

grupperna i Tyresö. Kommunen
har sökt 5,7 miljoner i stadsbidrag
för att möjliggöra arbetet med att
minska barngruppernas storlek.
Pengarna är öronmärkta och om
Tyresös statistik inte förbättras
framöver, blir kommunen återbetalningsskyldig.
Det finns inga politiska satsningar i 2016 års budget till förskolan, vilket oroar Jannice Rockstroh, barn- och utbildningsnämndens gruppledare (S):
– Det är bra att vi har en S-ledd
regering som möjliggör minskade
barngrupper inom förskolan,

ett viktigt mål. Dock måste även
antal barn per pedagog minska
i Tyresö och jag hade önskat att
Tyresös moderater haft högre
ambitioner för förskolan och tillfört resurser för detta och löneök-

Jannice Rockstroh, barn- och
utbildningsnämndens gruppledare (S).
FOTO: TYRESÖ NYHETER

ningar. Tyvärr är det inte så för i
år vilket avspeglas i det prognostiserade minusresultat för året,
vi såg redan i mars för förskolan,
vilket bidrar till än högre effektiviseringskrav.
Även när det gäller fritidshemmen är många föräldrar oroliga för arbetsron. När det gäller
grundskolan kan man konstatera
att likvärdigheten måste bli bättre. Svaren pekar på att nöjdhetsgraden skiljer sig en del emellan
skolorna.
De förbättringsåtgärder som
sammanställningen redovisar är
områden såsom arbetsro i både
förskola och skolan samt arbetet
mot kränkande behandling.
ooo

Rejoice Anato, Mellanbergsvägen
– Vardagsrummet! Det är där
jag slappnar av och där familjen
samlas och kopplar av tillsammans.

Fredrik Lundgren, Bollmora
– Vid datorn, för då kan jag vara i
fred och göra vad jag vill.
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Socialchefen slutar
SOCIALT Tyresö kommuns socialförvaltningschef Åsa Danielsson
har sagt upp sig. Ett avtal är påskrivet med kommundirektören som
innebär att hon ”står till förfogande”. I praktiken innebär det att efter
sommarsemestern är hon arbetsbefriad under den sex månader långa
uppsägningstiden.

Situationen på socialförvaltningar
runt om i landet präglas på många
ställen av hög arbetsbelastning
och orimliga förutsättningar för
socialsekreterare att utföra sina
arbetsuppgifter på det sätt lagen
föreskriver, i många kommuner
har man Lex Maria anmält sig
själva.
I Tyresö är situationen än värre.
Här har sedan ett år tillbaka de
flesta cheferna och en besvärande andel socialsekreterare slutat,
och det har varit mycket svårt att

Gunny Bäckström, tf socialchef.

rekrytera nya. I dagsläget saknas
ett tjugotal socialsekreterare.
Åsa Danielssons förmåga att
leda socialförvaltningen har varit
hårt kritiserad från flera håll.
Bristfälligt ledarskap har varit en
grundläggande anledning till att
många har slutat, enligt de medarbetare och fackliga företrädare
TN talat med.

Ansvarslöst
Beskedet välkomnas också från
Socialdemokraterna:

FOTO: TYRESÖ NYHETER

– Det är inte en dag för tidigt,
säger Carl-Johan Karlson (S)
gruppledare i socialnämnden,
som påtalade problemet för
nämndens ordförande Andreas
Jonsson (M) redan i juni förra
året. Vi har nu en situation där
det är många barnavårdsutredningar som inte görs, trots att
lagen är solklar. Vi har barn som
far illa i Tyresö, det är känt. Ändå
har ordförande låtit tiden gå
utan att agera. Det är obegripligt
ansvarslöst. Att ledningen byts ut
är en absolut förutsättning för att
kunna påbörja uppbyggnaden av
förvaltningen igen och återskapa
förtroende.

Klart at
Norra T

Stoltheten förbi
Tyresö kommun har tidigare haft
en verksamhet inom socialförvaltningen som man har varit stolt
över, och i många fall även fungerat som förebild i andra kommuner. Den tiden är dessvärre förbi.
Nu börjar processen med att
rekrytera en ny chef. Under tiden
kommer Gunny Bäckström, som
är verksamhetschef för kommunal regi för personer med funktionsnedsättning och individ- och
familjeomsorg, att vara tillförordnad socialchef.
– Det är viktigt att vi nu fortsätter att utvecklas och skapar en
stabil förutsättning för vårt arbete, säger Gunny Bäckström.
ooo

200 nya lägenheter
BOSTAD Under hösten 2015
hölls ett samråd för projektet
med 200 nya lägenheter vid
Södergården i Trollbäcken.
120 synpunkter inkom till kommunen.

Det nya förslaget som tagits fram
är nu ute för granskning, som-

maren 2016. Förslaget har efter
påtryckningar från allmänheten,
ändrats till en bebyggelse om 4
våningar med en nedtrappning
till 3 våningar gentemot villorna
i området.
Området kommer att innehålla
två torgytor och trafiken ses över.
oo o

FOTO: TYRESÖ KOMMUN

Det blir sämre innan det blir bättre:

Tyresövägen byggs om
TRAFIK Framkomligheten på Tyresövägen har varit besvärlig en längre tid och en breddning av vägen har varit med i kommunens trafikplanering sedan länge. Innan beslut har tagits om stora ombyggnader
rekommenderar Trafikverket att man ska pröva fyrstegmetoden, det
vill säga man ska prioritera andra alternativ att minska behovet av
transporter och resor innan omfattande utbyggnadsarbeten startar.

Köerna ringlar långa på Tyresövägen.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Cykelvägar hat förlängts, skolprojekt och gratis SL-kort har
erbjudits vilket har varit åtgärder med positiv men begränsad
framgång. Detta kommer att fortsätta parallellt med delprojekt 1
för förbättrad framkomlighet på
Tyresövägen, som kommer att
inledas under sensommaren 2016.
En tvåfilig cirkulationsplats och
en gång- och cykeltunnel under
Tyresövägen vid Petterboda kommer att anläggas.
Busshållplatserna kommer att
placeras på östra sidan om Tyresövägen mitt emot varandra.
Dessa vägarbeten som kommer att pågå under cirka två år
kommer att innebära en hel del
besvärligheter för trafikanterna
med längre restider, buller och
maskiner. För att få detta att fungera så smidigt som möjligt rekommenderas planering av resan,
att åka tidigare eller senare, att
samåka eller åka kollektivt och i
de fall det är möjligt arbeta hemifrån.
ooo

Nyanlagda gräsmattor vattnas i Skogsstaden.
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tt bygga för
Tyresö centrum
BYGGE I slutet av februari fattade kommunfullmäktige i Tyresö beslut
om den första av tre etapper av det som kommer bli Norra Tyresö
centrum.

Området omfattar hela 16 nya
kvarter, som sträcker sig från
Tyresö centrum och kommer
täcka parkeringsplatserna vid
Bollmora Allé, väster om Tyresö centrum, ner över och förbi
Tyresö ishall till Bollmoravägen.
När området är färdigbyggt 2026,
kommer det bestå av nästan 1 000
nya lägenheter.
Redan idag pågår flera större
nybyggnationer runt om i Tyresö, såsom Tyresö Skogsstad och
Trädgårdsporten, men Norra
Tyresö centrum är den största
förändringen av Tyresös utseende
på årtionden. När ärendet beslutades lyfte också kommunstyrelsens ordförande Fredrik Sawestål
(M) att detta är det ”största stadsbyggnadsutvecklingsprojektet
sedan 70-talet”.
Den första etappen av Norra
Tyresö centrum innehåller också
ett andra höghus i Tyresö centrum, placerad vid parkeringen

bakom Bollmora hallen. Av de
230 lägenheterna är 100 hyresrätter. Planen bifölls i kommunfullmäktige med total enighet.
Samtidigt anser oppositionsrådet
Anita Matsson (S) att det finns
frågetecken kring utvecklingen
på Tyresös bostadsmarknad.
– I grund och botten är vi positiva till planerna för Norra Tyresö
centrum. Det är bra att det byggs
i Tyresö. Däremot anser vi att det

är problematiskt att moderaterna
i så många år har försummat att
bygga nya hyresrätter. Det finns
idag färre hyresrätter i Tyresö än
när moderaterna kom till makten
1998, samtidigt som bostadskön
slår nya rekord och består av över
20 000 personer.
– Vi socialdemokrater är övertygade om att det går att bygga
nya hyresrätter utan att sälja
befintliga. Alliansen verkar göra
tvärtom. De säljer befintliga,
men lyckas inte bygga några nya,
avslutar Anita Mattsson (S).
ooo

Antal lägenheter i Tyresö Bostäders bestånd

Bristen på hyresrätter
ökar i Tyresö
HYRESRÄTT Under flera år har
bristen på hyresrätter ökat i
Tyresö. Idag står 25 000 personer i bostadskö. Samtidigt som
antalet invånare i Tyresö har stigit i ganska hög takt under hela
2000-talet har antalet hyresrätter minskat.

Det allmännyttiga bostadsbolaget
Tyresö Bostäder har byggt nya
hyresbostäder vid Alléplan och
Kattfoten, vid Bergfotens skola,

men också sålt ett antal områden. 2005 fanns 3 125 lägenheter
i bolagets bestånd och i början av
2016 fanns 3 129, det vill säga en
ökning på fyra lägenheter.
Tyresö Bostäder har dessutom
beslutat att sälja lägenheter i
Krusboda. Bostadsrättsföreningen Pärlröksgången har fått ett
erbjudande om att köpa bolagets
bestånd.
Som Tyresö Nyheter tidigare
har berättat Tyresö Bostäder

beslutat att det ska byggas ett
hundratal nya lägenheter i centrala Tyresö, även kallat Hasselbacken.
I hörnet Bollmoravägen–
Granängsvägen, på tomten där
Bollmora Pub, före detta Curres
Corner ligger, kommer dessa nya
hyresrätter byggas. Byggnationen
invigdes av Fredrik Sawestål (M) i
valrörelsen 2014, men sedan dess
har bygget stått still.
ooo
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Hallå där,
Claes Thunblad,
kommunstyrelsens
ordförande i Järfälla!

FOTO: RICKARD KILSTRÖM

Järfälla är en av Stockholms
mest snabbväxande kommuner. Hur kommer det sig?
– Tre saker. Bra läge, fantastiska kommunikationer och
vi tar tillvara på den chansen
igenom att bygga bostäder.
Vad har ni gjort annorlunda
än vad Alliansen i Järfälla
gjorde under förra mandatperioden?
– Ganska mycket. Framförallt styr vi bostadspolitiken.
Tydlig styrning helt enkelt.
Förut hanterade kommunen
en detaljplan i taget, idag
finns 10 000 bostäder i skarpt
detaljplaneläge. Förra mandatperioden handlade det om
ett par hundra.
– Det gamla styret
ansträngde sig på att bygga
för få människor med glesa
planer, långt ifrån kollektivtrafik. Vi gör precis tvärt om!
Hur skiljer sig S-bostadspolitik från Alliansens enligt
dig?
– Vi socialdemokrater använder alla redskap som en kommun har. Moderaterna tror
inte på politikens möjligheter.
– Pratar vi detaljer finns två
skillnader. Vi vill bygga för
alla, inte bara för dem med
stora plånböcker. Dessutom
bygger vi i hela kommunen.
Är det här något ni har gjort
eller är det marknaden?
– Järfälla, liksom de flesta
kommuner i Stockholm är
intressanta för marknaden.
De väljer att investera i offensiva kommuner, som vill få
fart på byggandet. Det vill vi!
Byggs några hyresrätter i
kommunen?
– Jajamen! Hälften av det som
är satt i produktion är hyresrätter. Dessutom har vårt allmännyttiga bostadsbolag nu
börjat bygga. De ska bygga
3 000 hyresrätter på tio år. Det
ska jämföras med de senaste
åtta åren med borgligt styre,
då det inte byggdes en enda
hyresrätt. Dessutom sålde de
600 lägenheter.
Vad säger du till dem som
säger att det inte går att
bygga hyresrätter?
– Det är skitsnack!
ooo

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Vy från Njupkärrsvägen.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Solen skiner på Skogskanten. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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Pollenallergisk?
Lena Hjelmérus är deltidsarbetande överläkare
med specialitet i geriatrik och diplomerad i
palliativ medicin. Hon jobbar fortfarande efter
sin pensionering med äldrevård i Tyresö.

J

ag får en barnvisa i huvudet. Minns du Felix Körlings tomtegubbe som hade snuva, han frös och nös och vände på
sin luva. Ibland som sjungen som julsång men jag tänker på
honom sittande på sin tuva under hasselbuske, al och björk. Han
nyser atschi, atschi, atschi, prosit!
Våren har kommit till Tyresö, de allra första blommorna har
redan nästan vissnat ner. I slottsparken breder mattorna av vårblommor ut sig.
Vi, som längtat och väntat, är lika jublande som koltrasten och
den första lärkan. Sädesärlan är på ingång och snart exploderar
lövsprickningen. Men stopp, vänd på luvan!
20 procent av alla skolbarn,
”Nu kommer snuvan, ungdomar och unga vuxna väntar
inte med någon glädje. Nej, för
de rinnande ögonen,
nu kommer snuvan, de rinnande
nästäppan och kanögonen, nästäppan och kanske till
ske till och med
och med astmabesvären. Har björkallergikern riktig otur, utvecklas
astmabesvären.”
en samtidig födoämnesallergi, så
kallad korsallergi mot hasselnötter och jordnötter, äpplen, olika
andra stenfrukter, morötter. Du kanske inte ens kan skala rå
potatis.
Och efter björken början gräsen blomma och sen lite senare
under sommaren kommer växten gråbo, släkt med malörten. En
person allergisk mot gråbo får ibland en korsallergi mot selleri,
persilja och koriander.
Tomtegubben fick gå till dr Mullvad, som tog fram medicin
ur källarskrubben och pollenallergikern måste medicinera med
flera olika preparat. En del tabletter är receptfria och andra läkemedel kräver läkarkontakt för en receptbelagd ordination.
Det finns bra information på Vårdguiden 1177 med tips om vad
man göra själv för att lindra sina besvär. Hålla fönstren stängda,
skölja ur pollen från håret på kvällen, motionera på morgonen
när daggen binder frömjölet, byta kläder när man kommer hem
och viktigast följa pollenprogno”Vi som inte är allerserna. Och hoppas att det blir en
vindstilla regnig vår när man inte
giska ska undvika
behöver vara på landet. Sök dig
att sprida parfym i
till havet i stället för björkskooffentliga miljöer.”
gen. Gran och tall ger heller ingen
allergi. Det blir bättre när man blir
äldre. Och vi som inte är allergiska ska undvika att sprida parfym
i offentliga miljöer, vi ska respektera djurförbud och inte blanda
valnötter, jordnötter eller hasselnötter i bjudmaten på studentbuffén.
Vår vardag är verkligen fylld av kemiska ämnen. Man kan
vara allergisk mot trycksvärtan i våra dagstidningar, färgämnen
i godis, tillsatser i charkprodukter. Men det finns faktiskt vita
smultron och vita jordgubbar för allergiker. Jättegoda hälsar
doktor Lena.
– Hoppsansa, nu blir jag bra! det nös jag på, sa tomtegubben.
ooo

Inga pengar för ren toalett
MILJÖ Tyresös elever är missnöjda med städningen
av skoltoaletterna. Dessutom har fyra av grundskolorna fler elever per toalett än vad arbetsmiljölagen
medger. En kostnadsberäkning för att rätta till problemet finns, med det saknas pengar.

Beslutet om att inte tillföra medel för att ordna fler
toaletter, eller för att möjliggöra ökad städfrekvens
fattades av barn- och utbildningsnämnden i april.

Pengarna räcker inte
Förvaltningen redogjorde för kostnadsalternativen
men hänvisar till att budgeten inte räcker till både
lärarlöner och ökad städning av toaletterna. Redan i
april är prognosen att Tyresös skolor gör ett underskott 2016 till följd av bland annat lärarlöneökningar.
Samtliga skolor har dessutom fortsatta effektiviseringskrav vilande över sig.
Elever och rektor ska städa
Den borgerliga alliansen valde att inte tillföra mer
medel utan beslutade att elever och rektorer nu ges
ansvar för toalettmiljön.
– Det är orimligt att elevers arbetsmiljö inte tas på
större allvar, säger Jannice Rockstroh (S). En dialog
på skolan kring arbetsmiljön är så klart viktig och
självklar, men ansvaret för att städa toaletterna kan
aldrig vila på elever och rektorer. En bra politik hade
sett till att tillföra pengar, så att det både räcker till
rena toaletter och till lärarlöner.

Moa, Matilda, Lilly och Isola är några elever i Kumla
skola som ofta undviker skoltoaletterna under skoldagen, på grund av dålig städning.

ooo

FOTO: JANNICE ROCKSTROH

Här ska det byggas
Under vinjetten ”Här ska det byggas” publicerar Tyresö
Nyheter ett urval av den senaste tidens bygglov för att du
som läsare ska veta vad som händeri ditt närområde.
Nybyggnad
Strandvägen 127
Gunbovägen 5 D
Blåbärsvägen 3

enbostadshus och komplementbyggnad
enbostadshus
enbostadshus

Fornuddsvägen 94 A
Amaryllisparken
Rustbacken 3
Kyrkogränd 14
Åvavägen 81

fritidshus
värmestuga
komplementbyggnad
skylt/ljusanordning
tak över uteplats

Tidsbegränsat bygglov
Bollmora torg 5
Farmarstigen 4

uppförande av skyltar, stödmur och bodetablering
skolpaviljong

Strandskyddsdispens för och nybyggnad av småbåtshamn
Strandallén 42 A

Utvändig ändring
Öringe strandväg 18
Energivägen 2 C
Klubbgärdesvägen 12
Önskegången 67

enbostadshus
industribyggnad
och invändig ändring av
enbostadshus samt stödmur
radhus

Tillbyggnad
Kryddvägen 7
Trädgårdsvägen 30
Strandvägen 133
Vitsippevägen 5 A
Bergnyckeln 2

enbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
enbostadshus
fritidshus

FOTO: LENNART JÖNSSON

Rivningslov
Sjöbacken 6

 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

Marklov
Dyviksuddsvägen 22
Breviksvägen 164–166

schaktning/fyllning av tomtmark
schaktning/fyllning av tomtmark/allmän plats

Anläggning av brunn
Ällmoravägen 73
Startbesked för tillbyggnad enligt Attefallsregler
Kryddvägen 7
enbostadshus
Öringe strandväg 18
enbostadshus
Ällmoravägen 35
fritidshus
Startbesked för nybygge av Attefallshus
Dyviksuddsvägen 22
Vendelsövägen 68
Mokärrsvägen 12
Snövits väg 27

Hästskovägen 13
Fornuddsvägen 10

Slumnäsvägen 55
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Tyresös vårdcentraler
minst tillgängliga i länet

Raststugan lagad

FRITID Efter den grova skadegörelsen av Alby raststuga har nu
kommunens fastighetsavdelning
renoverat stugan och den öppnas
för allmänheten igen. Stugan är
mycket populär för naturälskande tyresöbor och besvikelsen var
stor när den drabbades av skadegörelse för några veckor sedan.
ooo

Bekämpa jätteloka
FLORA Jättelokan är en örtväxt
som ursprungligen kommer från
Kaukasus. Den importerades som
en trädgårdsväxt till Sverige på
1800-talet. Den har visat sig ha en
stor växtkraft och sprids på ett
oönskat sätt. Växtsaften från den
är väldigt giftig och kan ge skador
som påminner om brännskador.
Om du ser en jätteloka är du
skyldig att bekämpa den. Du kan
få hjälp med det genom att anmäla
det till kommunens servicecenter.
ooo

Båttvätten öppnar
SJÖFART Från 3 maj till 30 oktober kommer alla båtägare i Tyresö
att kunna tvätta sina båtbottnar i
Tyresös båtbottentvättanläggning. Det är ett miljövänligare sätt
än att måla med allehanda färger
för att hålla alger och snäckor
borta. Tvätten är belägen i Vissvass. Man måste boka tid innan,
men öppningstiderna är generösa.
På kommunens hemsida framgår
hur man bokar och kostnaden.
Tyresöborna missnöjda med tillgången till vård.
VÅRD Den nationella patientenkäten som nyligen publicerats visar
att tyresöborna har sämst tillgång till vården i länet. Två av tre vårdcentraler hamnar bland de tjugo sämsta i landet. Undantaget är de
som lyckats få in en fot på Trollbäckens vårdcentral – där är patienterna desto nöjdare.

Varje år görs en nationell undersökning om hur patienterna vid
landets 1 147 vårdcentraler upplever kvaliteten. I år har frågorna
ändrats så det är svårt att jämföra
mot tidigare år. Men det är ändå
uppenbart att tyresöborna är allt
mer missnöjda med tillgången till
vård. När 81 procent av svenskarna svarar jakande på frågan
om de fick besöka vårdcentralen
inom rimlig tid är motsvarande
siffra för Bollmora vårdcentral
och Aleris vårdcentral (före detta
Tyresöhälsan) cirka 55 procent.

Svårt träffa önskad läkare
Det är inte bara möjligheten att få
en tid som det finns ett betydande missnöje med. Tyresöborna
beskriver problem med kontinuiteten och möjligheten att få träffa
den läkare man vill. Medan 77
procent av svenskarna säger att
man fick träffa den läkare man vill
är det bara 60 procent som säger
samma sak bland patienterna på
Bollmora vårdcentral. Ännu värre
är det när det gäller frågan om
man får träffa samma läkare. Bara
37–38 procent svarar jakande på
denna fråga hos Bollmora vårdcentral och Aleris vårdcentral.
Om det ser dystert ut i stora
delar av Tyresö ser vården ut att
fungera mycket bättre i Trollbäcken. Här ligger de positiva
svaren på mellan 93 och 95 procent på samma frågor.
Hur kan skillnaderna mellan
vårdcentralerna vara så stora?
En orsak står att finna i det
ersättningssystem som följde av

vårdvalet. Under lång tid hävdade
personal i vården och den politiska oppositionen att vårdcentraler
i områden med stora vårdbehov
missgynnades. Mellan 2008 och
2015 gjordes inget för att rätta till
detta men förra året tvingades de
styrande Moderaterna förändra
landstingets ersättningsmodell.
Men kanske var det för lite och
för sent, ännu verkar det inte ha
märkts någon skillnad i patienternas nöjdhet.

Inget har hänt
Och kanske har det med antalet
vårdcentraler att göra. Trots bristen på tillgång till vård och trots

FOTO: TYRESÖ NYHETER

att de politiska partierna pratat
om behovet av fler vårdcentraler
har inget hänt. Diskussioner om
en ny vårdcentral i östra Tyresö
verkar ha stannat av hos de styrande Moderaterna när det inte
finns något privat alternativ som
vill etablera sig vilket nu får Socialdemokraterna i landstinget att
reagera:
– Vård ska vara lika för alla,
oavsett var man bor. Vi ser ökade
hälsoklyftor i Stockholms län där
både människors hälsa och tillgången på vård varierar allt för
kraftigt. Situationen som den i
Tyresö är inte acceptabel. Vi har
krävt att ersättningarna ska anpassas efter hur svårt sjuka patienterna är i området men det behövs
också mer resurser till vårdcentralerna, säger Dag Larsson, oppositionssjukvårdslandstingsråd (S).
ooo

ooo

1:A MAJMÖTE
I TYRESÖ
Välkommen till traditionsenligt
1:a Majmöte i Tyresö
Program:
11.00 Samling vid Ica Ringen, Granängsringen
11.15 Avmarsch mot Tyresö centrum
11.30 Ankomst Forelltorget
11.35 Möte i Träffpunkten i Tyresö centrum
- Tal av Ann Linde, Statssekreterare
Justitiedepartementet
- Underhållning av
Sanna Carlstedt
ca 12.45 Avslutning

13.00 Gemensam buss
mot förstamajfirandet i Stockholm.
Fotograf: Andy Phrat.
Buss avgår utanför
Nordea ca 13.00
För mer information

socialdemokraterna.se/tyreso

Dag Larsson, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (S) i opposition.
FOTO: MAGNUS SELANDER
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Fotbollssäsongen
Nya Fornuddskolan
äntligen igång
Tre utformningsförslag framtagna:

SKOLA Trots ett massivt motstånd från medborgare, som vill behålla
och utveckla Fornuddsparken, fortskrider arbetet med att skapa en ny
stor skola i Fornuddsparken. Den borgerliga alliansen har låtit förvaltningen med hjälp av en arkitektfirma ta fram tre skisser på hur den
nya skolan ska utformas.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i mars fick
nämndledamöterna information
om och ta del av tre skisser, som
visar hur byggnaden kan komma
att se ut.
Socialdemokraterna yrkade
med stöd av V och MP, på att
alternativ för en lågstadieskola
i Skälsätra och en utbyggnation
av Fornuddens skola, på befintlig mark, som motsvarar aktuellt
behov, skulle utredas innan beslut
om nybyggnation i parken tas.

Bristande respekt
Anita Mattsson, oppositionsråd
(S) är mycket kritisk till hanteringen av både tyresöbornas
skattemedel, men även till den
bristande respekten för medborgares åsikter.
– Att moderaterna väljer att
gå vidare med förslag för en
nybyggnation och innan granskning och detaljplan är antagen är
oerhört nonchalant, säger
Anita Mattsson. Vi har inte
sett några färdiga kostnadsberäkningar än, men förvaltningens uppskattade
kalkyler visar att det blir
sex gånger dyrare att bygga
en ny skola i parken än att
bygga om nuvarande skola
på befintlig plats.

Trafikproblem
Socialdemokraterna är också kritiska till, att förslaget helt saknar
konsekvensanalyser och inte tar
hänsyn till hur trafiksituationen
ser ut idag. I de tre skisserna saknas helt lösningar för hur trafiken
till och från skolan ska hanteras.
– Trafiken är hårt ansträngd i
området kring skolan redan idag.
Att inte hänsyn tagits till detta,
innan ritningar är klara, är inte
ansvarsfullt. Vi skulle rekommendera Fredrik Saweståhl (M) och
Ann-Christin Svensson (M) att
göra ett besök vid den befintliga
Fornuddsskolan idag, så kommer man att förstå hur belastad
Fornuddsvägen och närliggande
gator kommer att bli, säger Jannice Rockstroh.
Beslut om skolans utformning
kommer att tas på kommande
kommunstyrelsemöte.
oo o

Fotbollsfest på Tyresövallen i vårkvällen.
FOTBOLL Många har längtat. De som troligen längtat hetast är Hanvikens SK, nyligen framröstat till kommunens bästa förening, som gör
sin första säsong i de nationella serierna på 30 år.

Som de tre alternativen skulle
se ut från Kumla allé.
ILLUSTRATIONER: TENGBOM

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

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

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

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

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

att vi inte fick några möjligheter
Hanviken har under vintern föratt spela boll som vi vill, säger trästärkt truppen. Det nyförvärv som
sticker ut mest är Jonas Österberg
nare Lundin.
från Sandvikens
– Vi håller
IK, en ytterback ”Äntligen väder
ut tills det bara
med rutin från
återstår en minut
h ö g r e s e r i e r. Äntligen en doft av läder
där vi gör en rikFrån Vendelsö Äntligen rullar bollen igen.” tig tabbe i förIK har den vesNils Hellberg svarsarbetet och
det är så de får
selsnabbe Alexsitt mål. En riktig bjudning tyvärr.
ander Brown anslutit och från
HSK kom tillbaka i andra halvSpårvägens GoIF Ninja Abraha.
– En spelare jag vill slå ett litet
lek och jagade ett mål. Jonathan
slag för är Tim Lidell som kom
Avernäs hade en boll på mållinjen
från AIK Ungdom i vintras. En
som rensades bort, och som så
spelare med stor potential som
ofta sker när ett lag jagar en kvitjag tror mycket på, säger Björn
tering, så kontrar motståndaren
Lundin, tränare i HSK även denna
in ytterligare ett.
säsong.
– Sedan får de ett mål till på
Premiären spelades i hällregn
övertid så det låter värre än det
och svår kyla på Trollbäckens IP
var spelmässigt, men Järna var
mot Strängnäs stolthet IK Viljan.
ett bra lag så resultatet var rättLaget var taggat och man fick
vist. Samtidigt så är deras tre mål,
en fin start på säsongen när man
sådana mål, som man en bra dag
redan efter 10 minuter tog ledninginte släpper in, säger Lundin.
en. Inte helt oväntat genom Jonathan Avernäs. En riktig pärla från
Tyresö FF började starkt
25 meters håll, där Avernäs bryter
Tyresö FF som spelar en serie
in från vänsterkanten och trycker
under sina lokalkonkurrenter har
in skottet i krysset. Resultatet stod
redan tidigare i vår tjuvstartat
sig och HSK fick starta sin Diviserien med 5–0 mot Srbija FF och
följde upp den segern med yttersion 3-sejour med en fullpoängare.
Efter en veckas karneval i
ligare en på bortamark när man
Trollbäcken så blev uppvaknanslog Rågsveds IF med 2–1.
Laget har förberett sig med
det desto bistrare, då man mötte
hård träning vintern igenom och
Järna SK. Redan före matchen var
verkligen gått in för att vänja de
tränare Lundin tvungen att göra
unga spelarna vid seniorspel. För
tre byten på grund av sjukdomar.
det är ett ungt lag som tränaren
Järna SK, anförda av den förre
Claes Brikell ställer på benen.
Hammarbybacken Marcus Törn– Vi brukar ha våra lagfester på
strand visade sig vara en riktigt
Katasch, skämtar han och tillägjobbig bekantskap för HSK. Första halvleken hade de ett markant
ger att man ibland har en snittålspelövertag och såg till att gäsder på 19 år i laguppställningen.
Några få spelare utifrån har
terna kom under konstant press.
tillkommit under vintern, bland
– Vi lyckades inte med att spela
annat målvakten Mattias Levin
oss ur deras press, vilket gjorde

FOTO: NIKLAS WENNERGREN

som tillsammans med ytterbacken Tarek Aloui är lagets åldermän
på 25 respektive 26 år.
Så var det äntligen dags för
hemmapremiär mot Newroz FC
från Bredäng, ett lag som oftast
är med i toppen av Söderfyran.
En tung och väldigt jämn match
där båda lagen brottades runt och
fick väldigt lite blev uträttat.
Det krampaktiga spel som
matchen inleddes med fortsatte
halvleken igenom. Niclas Terminator Tomasson hade ett fint skott
som slank strax över ribban efter
20 minuter, men Newroz var lite
piggare och lite mer kraftfulla i
sitt spel. Åtminstone fram till den
38:e minuten då Alexander Borchies kapade Tomasson bakifrån,
i mittcirkeln, och fick ett rött kort.

Allt annat än nöjda
Trots att Tyresö var en man mer
startade gästerna bäst. Newroz
skapade några hyfsade lägen i
den andra halvlekens första kvart.
I 59:e minuten hade dock FF ett
gyllene tillfälle att sätta dit en
ledning när Tomasson kom loss
på kanten och spelade in bollen
i straffområdet. En fin räddning
av Ivar Hägerblom i målet, och en
bra täckning av Biyan Bozan på
returen räddade Newroz.
Men det var en match som var
destinerad att sluta 0–0.
– Vi har respekt för det här
laget och jag tror att det var det
som spelade in idag. säger Claes
Brikell efter matchen. Det var ett
riktigt bottennapp och … ja, vi
var allt annat än nöjda.
Trots dagens insats är FF ändå
i topp och vi får verkligen hoppas
att de 127 personer som behagade dyka upp ikväll, åtminstone
har fördubblats till nästa fredag
då Västerhaninge IF kommer på
besök på Bollmoravallen.
ooo
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Välförtjänt seger
i nervig premiär

Superligan för TTIBK
INNEBANDY TTIBK följde upp den första kvalmatchens seger med att
fullkomligt massakrera Hammarby. Ligan har berikats med Tyresö –
ett av de mest talangfulla lagen i dess historia.

Matchen som sådan pågick egentligen bara i 13 minuter. Redan då
hade Tyresö skickat in fyra bollar
bakom en förgäves flaxande Alexandra Durling i Bajenmålet. Hemmalaget reducerade två gånger
innan periodpaus.
– Lite darrigt kändes det, när de
fick straff efter en minut, men den
brände de och sedan var det lugnt,
säger Madeleine Westberg. Vi gjorde ytterligare två mål och kunde
gå in och spela av sista perioden.
Var ni inte nervösa?
– Nej inte jag i alla fall. Det var
först när det var några minuter
kvar och man började tänka ”vad
tusan har vi ställt till med” som
det började pirra i magen. Sen
kom slutsignalen och det blev
någon slags TV-puckshög på golvet och alla ville bara krama alla.
Kapten Westberg har redan
spelat fyra säsonger i SSL med
Huddinge, men tycker ändå att
det här är roligare.

Frida Thörnqvist på väg att lägga in det avgörande 2–1-målet.
FOTBOLL Tyresö FFs damlag har under vintern genomgått en rejäl
transformering. Man har fått in en ny ledarduo och Caroline Sjöblom
som tillsammans med den skånska enklaven i Tyresö, Peter Sjunnesson ska leda laget tillbaka till Division 1, eller kanske ännu högre.

”Sjunne” har även kontrakterat
två av sina döttrar för spel i laget.
Jennifer Egelryd kommer tillbaka
från spel i Allsvenskan med Piteå
och AIK, och en jobbig TV-inspelning i tropikerna. Hennes syster
Julia är tillbaka från spel i Hammarby IF, en klubb som man även
fått en ny målvakt ifrån i Jessica
Granström. Även Sofie Törnqvist
lämnar Hammarby för att återförenas med lillasystern Frida, som
blivit uppflyttad till seniortruppen.

Vill uppåt i seriesystemet
Målet innan försäsongen var att
stärka upp laget fysiskt så att
man ska kunna leda matcherna
på ett bättre sätt än tidigare. För
TFFs satsning är ganska solklar,
man vill uppåt i seriesystemet och
det ska vara ett långsiktigt arbete
med många egna talanger.

– Vi kommer att vara med och
slåss i serietoppen, men det är IK
Triangeln som får bära favoritskapet till seriesegern.

Kyla, regn och en krock
Lördagens premiär mot Hammarby DFF inramades av kyla,
regn och en krock med Hammarby–Jönköping på Nya Söderstadion, och kanske var det därför
som endast ett hundratal kom till
matchen. Matchinledningen var
krampaktig, som premiärmatcher
ofta kan vara och Tyresödamerna
uppträdde nervöst och hade svårt
att få igång spelet. Ett klart fall av
underprestation.
– Jag var inte direkt orolig,
säger Sjöblom om inledningen.
Man kände att vi var lite vassare
och att det snart skulle lossna.
Trots detta så slöt halvleken
0–0 och den där islossningen som

En glad morfar på läktaren, efter att dotterdottern avgjort mot Bajen.
FOTO: ANDERS HENRIKSSON

– Att vara med och ta upp en
klubb till högsta serien slår det
mesta. Kul att köra på högsta nivå
med det här gänget.
Du känner inga ålderskrämpor?
Du är trots allt 30 …
– Nej, men jag måste nog sätta
mig ner och fundera över om
tiden finns. Har inte riktigt hunnit
tänka i de banorna ännu.
Med ett så ungt lag som TT har
borde en spelare med din erfarenhet vara viktig?
– Ja, jag har ju den rutin som
behövs och har spelat där förr
så visst känns det som om jag
behövs, men vi får se. Jag vill inte
riktigt tänka på det nu.
Återigen så har Tyresö markerat
sin närvaro i en lagsport. På måndag startar arbetet med att se till
att SSL-sejouren inte blir ettårig,
utan att man etablerar sig där.
ooo

FOTO: ANDERS HENRIKSSON

tränare Sjöblom talade om lät
vänta på sig. Startskottet till Tyresös uppryckning var så enkel att
Bajen gjorde 1–0 på ett misstänkt
självmål efter frispark.

Höjde tempot rejält
Först då tog tjejerna tag i matchen, man började slita hårt och
höjde tempot rejält. Detta skapade utrymme för Frida Törnqvist.
Törnqvist som enligt de flesta är
snabbare än en Ramonessingel,
bröt in från vänster och avfyrar
en kanon i bortre krysset. Bara
sex minuter senare så får samme
Törnqvist en löpboll centralt där
hon ensam med målvakten, väljer
att finta, runda och rulla in bollen
bakom en hjälplös Bajenmålvakt.
Någon större anstormning blev
det inte från Bajens sida och hemmalaget kunde lugnt inkassera
en viktig trepoängare. Härnäst
väntar ett väldigt hett lokalderby
i Victoria Cup på tisdagkväll när
Älta IF som till vardags spelar i
Elitettan.
Bra start för Hanviken
I den västra delen av Tyresö så
har redan Hanvikens damer smugit igång seriespelet med oavgjort
mot Ösmo GoIF på bortaplan,
men hemmapremiären gick desto
bättre. På Trollbäckens IP golvade man Örby IS med 4–0, efter två
mål av Mia Viking och ett vardera
av Hanna Brandt och Micaela Sjölund.
Det stod 3–0 redan i paus och
resten av matchen är en transportsträcka. Tyvärr börjar Örby
spela fult och det blir ett par riktigt tråkiga kapningar men Hanvikentjejerna håller huvudet kallt
och låter sig inte provoceras. En
stabil laginsats över lag och ett
visst hopp om att äntligen ta steget upp i trean.
ooo

Glädjefnatt med guldhatt i Sjöstadshallen.

FOTO: TTIBK

Aktiviteter för hela familjen

Första Metardagen
på Notholmen vid Tyresö slott
torsdag 5 maj 2016 kl 11–14

Fisketävling med fina priser. Barn kategori upp till och
med 15 år. Vuxen kategori från 16 år. Tävlingen gäller mete
kl 11–14. Startavgift: 50 kr/person eller 100 kr/familj
(max 4 personer).
Båtar finns att hyra för 50 kr/timmen. Metspön finns att
låna, deposition 60 kr. Försäljning av metmask. Kustbevakningen, SSRS och sjöpolisen kommer (i mån av tid) och
visar upp sina fartyg och informerar om sin verksamhet.

Mer info på www.tyresofiske.se
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

VALBORGSELDAR
Fornuddsparken, 18–22. Elden
tänds kl 20, fyrverkerier kl 22. Fiskdamm, lotterier, loppis, mat, våfflor,
sockervadd, popcorn och kaffe.
Arr: Trollbäckens scoutkår.

Lekfulla grafiska blommor Trollbäckendagarna

Alby friluftsgård, 19–21. Fackeltåg
från övre parkeringen 20.20. Tyresösångarna sjunger in våren kl 20.45.
Avslutning med fyrverkerier. Arr: Korpen Tyresö, Tyresö kommun.
Ahlstorp, 19–21. Elden tänds kl 20.
Kaffe och korv. Tyresökören sjunger
vårsånger och vårtal av Alf Hasselgren. Arr: Tyresö hembygdsförening.
AKVARELLUTSTÄLLNING
Pågår till 18/5. Anne Lundberg ställer ut sina målningar på biblioteket i
Trollbäcken. Arr: Tyresö kommun.

Lions-bröderna KG Lindeberg,
Göran Stenberg och Holger
Svensson hörs på Tyresöradion
från den 1 maj.
I en intervju med Åke Sandin
berättar de om de traditionella

UTSTÄLLNING
Pågår till 21/5. Erik Sigerud ställer
sina målningar i Tyresö konsthall,
biblioteket i Tyresö centrum.
Arr: Tyresö kommun.

Innebandy på radion

ANHÖRIGCAFÉ
4/5, 13–15. En mötesplats för alla
anhöriga oavsett den närståendes
sjukdom eller diagnos. Öppen första
onsdagen i månaden. Tyresö kommun bjuder in till stöd och information i form av tematräffar med olika
ämnen utifrån önskemål. Fika till
självkostnadspris. Ingen föranmälan
krävs. Arr: Socialförvaltningen.
JORDPROVSDAG
5/5, 10–15. Gratis jordprov. Tag
med 1 dl av din trädgårdsjord till
Tyresö Handelsträdgård för pH-test
och test av kalk och näring. Max två
prover per person. Arr: Tyresö handelsträdgård.
LOPPIS
8/5, kl 13–16. Välkommen att fynda
bland gammalt och nytt på Tyresö
Bygdegård. Fika finns med nybakat
bröd. Vill du hyra eget bord, kontakta
loppis@tyr.
Arr: Tyresö bygdegårdsförening.
ÖPPET HUS
9/5, kl 17–19. Hantverksgården,
Bollmoravägen 95 gaveln, slår upp
portarna och berättar om sin verksamhet. Fritt inträde, kaffe 10 kr.
Arr: Hantverksgårdens vänner.

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

Trollbäckendagarna, som i år äger
rum den 20–22 maj i Fornuddsparken.
Där blir det fullt ös med tivoli,
cirkus, loppis och många andra
attraktioner.

”Jag plockade några blommor på
vägen” är namnet på Ebba Strid
Udikas utställning som pågår
fram till 16 juni i Bollmoradalens
kyrka. Rundlingar – graciöst och
lekfullt skapade grafiska och
tredimensionella kompositioner
av blommor och blad i geome-

Vad händer på
biblioteken?
Susanne Gunnarsson ny t.f. chef
för biblioteken i Tyresö och Martina Lemdahl berättar om bibliotekens verksamhet, den speciella
biblioteksveckan då biblioteket
i centrum liksom seriefiguren
Bamse fyller 50 år, öppethållandet och speciella tjänster som
biblioteken erbjuder. Intervjuare
Gunnel Agrell Lundgren.

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!

triska former. Vid invigningen av
utställning improviserade Axel
Udikas på saxofon och Ludwig
Sievert på piano från ett grafiskt
partitur. Tyresöradions flygande
reporter Gunnel Agrell Lundgren
intervjuade musikerna och några
deltagare.

Prisad konstnär

Konstnären Charlotte Krook var
en av de tre som fick kommunens kulturstipendium 2016. Hon
berättar för Ann Sandin-Lindgren
hur det var att ta emot priset på
Kultur- och idrottsgalan i mars
och om sitt omfattande konstnärskap. Vi får höra det tal som hon
hade förberett och hennes tankar
om konstens betydelse.

När Tyresö Trollbäckens innebandyklubbs (TT IBK) duktiga
damlag för första gången tog steget upp i Svenska Superligan fick
Tyresöradions Niklas Wennergren celebert besök i studion av
rutinerade Madelene Westerberg
och 17-åriga Lisa Carlsson.
Magasinet Snurrfint ska nu

göra några tafatta försök att då
och då följa innebandyn i kommunen.
Tyresös sportreporter Niklas
Wennergren fortsätter som vanligt att bevaka både fotboll och
handboll i magasinen ”Två centimeter innanför linjen” och i ”Studio Övertramp”.

Pinsam körtel
ger pina

Sommarprata på
Tyresöradion

Tyresöläkaren Lena Hjelmerus
fortsätter att i programserien
”Dr Lenas hörna” diskutera olika
kroppsliga bekymmer och vad
man kan göra åt dom.
I det 14:e programmet får äntligen bisittaren Leif Bratt svar på
sina frågor om prostatakörteln.
Dr Lena försöker reda ut var,
när och hur och varför så många
har bekymmer med vattenkastning.

För tredje året i rad erbjuder
Tyresöradion intresserade kommuninvånare att göra ett eget
sommarprogram på högst en
halvtimme. Man får välja att spela
2–3 låtar och prata fritt i ca 20
minuter. Tyresöradion hjälper till
och ordnar tekniken. Programmen kommer att rulla på slingan
hela sommaren. Kontakta info@
tyresoradion.se om du vill göra
ditt eget sommarprogram.

annons@tyresonyheter.nu

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Läs om vårt arbete och ge en
gåva på www.räddabarnen.se
eller plusgiro 90 2003-3
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Tyresöradions ”melodikryss” nr 3
1

2

5

8

3

4

6

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?

7

9

10

11

12
FOTO: TYRESÖRADION

MUSIK Den som gillar att lösa Melodikrysset på lördagarna får nu chansen att även lösa Tyresös eget musikkryss. Och alla andra är förstås också välkomna!

17

redaktion@
tyresonyheter.nu

18

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Möt Maj Britt Theorin

Grattis Barbro!
Bildgåta nr 2 föreställde
entrén till Bio Forellen
vilket Barbro Nordlöf,
Sandvägen, mycket riktigt
svarade.

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

ooo
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Märk kuvertet ”TN-kryss nr 3”.
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1:a: M-L Larsson, Lindalsvägen.
2–5: Anne-Marie Runsten, Kumla Allé.
Greta Johansson, Bollmoravägen.
Allan Blomkvist, Lindblomsvägen.
Margareta Ljunggren, Klockargårdsv.
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Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
10 maj 2016 till:
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Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.
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Få svenskar har arbetat så hårt och länge för fredliga
lösningar som Maj Britt Theorin. Hon har varit svensk
nedrustningsambassadör, EU-parlamentariker och i
många år ledamot av riksdagen. Hör henne diskutera
dagens påstådda ”hot”, de högljudda kraven på svenskt medlemskap i Nato och
militärt svenskt deltagande utomlands
med mera.
ABF och Tuff bjuder henne och
alla andra till Kulturcaféet (Kvarnhjulet) tisdag den 17 maj kl 19. Välkomna!

Å
S
A
M
K
A
T

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
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HAR DEN UTLEVAD
SOM ÄR
SKYLDIG BRÄDBIT

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.

15

DET KAN GJORT
MAN
ANTÄNDA SPRÅK
MOT

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.tyresoradion.se.
Detta musikkryss hörs från och med måndagen 25 april
och ligger ute på slingan i sex veckor. Det går också att
lyssna via webben eller via Tyresöradions appar på smarta
telefoner.

14

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

B HÖJDE
L
Y HÖGT

Björn Malmberg.

Märk svaret
”Bildgåtanr 3”
och skicka senast
den 10 maj 2016 till:

13

Rätta lösningen på kryss nr 2, 2016.
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Nostalgiska bilder på
Facebook väcker minnen
MEDIA Flera tusen tyresöbor har blivit medlemmar i
facebookgrupperna ”Tyresönostalgi” och ”Nostalgikemi Tyresö/Sthlm”.

I facebookgrupperna dellar
de kontinuerligt med sig av
bilder, minnen och erfarenheter av Tyresö från förr.
– Att vi inom några månader skulle vara tusen medlemmar kunde jag inte förställa mig ens i min vildaste
fantasi, säger Lelle Wiborgh
som tagit initiativ till gruppen ”Nostalgikemi Tyresö /
Sthlm.”
En av medlemmarna som
ofta ger bidrag till gruppen är
Tyresöprofilen och företagaren Hasse Gynge.
– Det är en fantastisk skatt
som Hasse delger oss, menar
Lelle Wiborgh. Men det finns inga
tvång, regler eller krav i gruppen
att man måste dela med sig, men
vi uppskattar alla som gör det. En
del har inget att dela, andra känner inte för det och en del kanske
bara är med för att njuta av dessa
nostalgiska bilder.

Stor brist på
äldreboenden
BOENDE Bristen på särskilda
boenden ökar för äldre inom kommunen. Alltfler äldre tvingas bort
från sin egen kommun.

– Sedan länge har kommunledningen struntat i att planera för
kommunala äldreboenden, säger
Carl Johan Karlson (S). Istället
har man chansat på att olika kommersiella intressen vill bygga. När
detta inte har skett så står man
nu, med socialnämndens ordförande Andreas Jonsson i spetsen,
helt handfallen.
Förra året fattades ungefär 36
platser, i år blir bristen 58 och
nästa år kommer det att vara 71
platser för lite.

De äldre deporteras
Under 2018 växer underskottet
ytterligare. Det är inte planerat att
det ska tillkomma några platser
till och med 2018. Fram till 2021
kommer åldersgruppen 80 år och
äldre att öka med 38 procent.
För att tillgodose behovet i särskilda boenden kommer platser
att behöva köpas i andra kommuner. Följden av detta blir att de
äldre måste flytta från sin invanda
miljö i Tyresö.
– Situationen försämras succesivt de närmaste åren. Det är
verkligen oanständigt att de äldre
ska ”deporteras” från sin egen
hemkommun, säger Carl Johan
Karlson.
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Däck och bilverkstad
AuktoriserAd
Mitsubishi -verkstAd

radiovägen 4, tel 742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17,
tors 7–18, fre 7–16,
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Däckhotell

– säker och
bekväm förvaring!

Fråga oss
om priser!
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