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Usla arbetsvillkor upprör
n De polska byggnadsarbetarna på 
bygget vid Töresjövägen tjänar 15 
kronor i timmen. Fackförbundet 
Byggnads som besökte bygget för 
ett par veckor sedan larmar också 
om stora säkerhetsbrister.

– Vi välkomnar utländsk arbets-
kraft i byggbranschen men ingen 

människa ska utnyttjas. Det här 
är lönedumpning och förstör inte 
bara för den enskilda människan 
utan även för hela branschen när 
seriösa företag med kollektivavtal 
konkurreras ut, säger Lars Holm-
ström, ordförande Byggnads Stock-
holm–Gotland.

Det konstaterades också en rad 
övriga säkerhets- och arbetsmiljö-
brister. 26 av de polska byggnads-
arbetarna bor tillfälligt i baracker-
na, som har bristande utrymnings-
vägar och lunchutrymmen som är 
för trånga.

 Sid 7

… tänker på 
sommaren och 
förändringens 
vind.
     Sid 2

Bollmoran …
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Här byggs 76 ungdomslägenheter, men till vilket pris? FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Schysta villkor bra för alla
n Med rätt ställda krav i upphandlingar blir kvaliteten i kom-
munens upphandlade verksamheter högre. Det tjänar alla på. 
Den kortsiktighet den borgerliga alliansen tycks ha där allt 
som är billigt är bra duger inte. Det kommer att bli väldigt 
dyrt i längden. Ledare, sid 2

Samhällsfunktioner missas
n Samhällsfunktionerna hänger inte med när Tyresö växer. Det 
gäller både förskoleplatser och äldreomsorg. Idag är underskot-
tet stort för båda dessa grupper men det kommer inte något 
platstillskott de närmaste åren trots nya bostäder. Det saknas ett 
politiskt ansvar för hela kommunen. Debatt, sid 4

”Idrottsrörelsen 
ser till att vi möts 
över gränser på 
fotbollsplaner och i 
idrottshallar.”
Gabriel Wikström, sid 5

Tyresö Nyheter gör 
sommaruppehåll!
Nu börjar det kännas att som-
maren är på väg. Vi glömmer 
bort ruskdagar och förhopp-
ningsvis har vi tre månader 
av sol och värme framför oss. 
Ta hjälp av Tyresö Nyheters 
badkarta för att hitta det egna 
smultronstället. I september 
dyker Tyresö Nyheter på nytt 
upp i er brevlåda. Till dess ha 
en skön sommar.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Ifrågasatt förändring
n Trollbäckens egnahemsför-
ening ifrågasätter starkt flera 
av de förändringar som pla-
neras i Trollbäcken. Sid 6

Curry ger energi
n Vårdhunden Curry prak-
tiserar på Björkbackens 
äldreboende till glädje för de 
äldre. Sid 10

Hjälp vid övergrepp
n Tyresö kvinno- och tjejjour 
finns som stöd för kvinnor 
som utsatts för våld i nära 
relationer. Under sommaren 
brukar de få många sam-
tal Sid 11

Seger för TFF
n Det blev storseger för 
Tyresö FF mot IFK Lidingö 
på Bollmoravallen. Segern 
innebar serieledning för 
tyresötjejerna . Sid 13

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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ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

I Sverige valde vi tidigt vägen att inte kon-
kurrera med låga löner. Metoden blev 
att arbetsmarknadens parter skulle göra 

upp om villkoren. Tryggheten för både företa-
gen och de anställda växte fram. Det visade sig 
vara mycket framgångsrikt. Därför finns ingen 
lagstadgad lägsta lön utan den förhandlas fram 
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ofta är 
löner och andra villkor reglerade i kollektivav-
tal.

Därför är det särskilt viktigt att det ställs krav 
på schysta villkor för de anställda när samhäl-
let – stat, kommuner och landsting ska göra en 
upphandling.

Tyvärr visar vår egen kommun en annan sida 
just nu. I det nya bostadsområdet som byggs 
mitt emot brandstationen, tvingas de som job-
bar både till ett taskigt boende under tiden byg-
get pågår och att jobba till en lön som är så låg 
att den hamnar mycket långt under existensmi-
nimum. Det är inte Tyresö kommun som byg-
ger där men kommunen borde ha ställt krav när 
man upphandlade bostadsområdet.

Tyvärr är det här inte en enskild händelse. 
Den moderatata majoriteten har också aviserat 
att de tänker privatisera alla personliga assis-
tenter som tidigare varit anställda av kommu-
nen. Skälet till privatiseringen är att de person-
liga assistenterna kostar för mycket. Intressant 

när just assistenterna tillhör de lågavlönade i 
kommunen. Frågor som naturligtvis infinner 
sig är: Varför just de personliga assistenterna, 
varför inte de välbetalda cheferna i kommunen?

Nog borde de som jobbar åt Tyresös 
mest utsatta, känna att de har en 
anställningstrygghet i kommunen. För 
ska det sparas pengar i en sådan upp-
handling finns det ju bara två saker att 
skära i. Löner och personaltäthet.

Botkyrka kommun har valt en annan väg och 
Stockholms kommun inför det nu. Där väljer 
man kvalité och schysta villkor för de som ska 
arbeta inom det området som ska upphandlas.

Det handlar om politisk vilja och politiska 
beslut. Det går att ställa den typen av krav och 
skapa schysta villkor. Men tyvärr så vill inte 
moderaternas Fredrik Saweståhl gå den vägen 
när det gäller de upphandlingar. Det säger han 
nej till.

De som drabbas är byggnadsarbetarna och i 
framtiden kanske också de personliga assisten-
terna och de människor med funktionsnedsätt-
ningar som behöver de personliga assisteneter-
nas hjälp för att klara vardagen. Är det verkligen 
så vi vill ha det?

ooo

Sverige och Tyresö har inte råd med en låglönekonkurrens. Bara med 
schysta villkor blir det en jämlik konkurrens mellan företagen, trygghet för 
de anställda och ett bra resultat i verksamheterna vare sig det handlar 
om att bygga hus, vårda äldre eller vara ett stöd för de funktionsnedsatta. 
Att inte sträva efter detta är inte värdigt.

I förra Tyresö Nyheter noterades att det är svårt att komma 
igång med Tyresö Bostäders byggande av kvarteret Hassel-
backen. Kommunstyrelsens moderata ordförande, Fredrik 
Saweståhl, gjorde en symbolisk byggstart redan för två år 
sedan. Då kom en byggskylt på plats men sedan dess har 
inget hänt.

Som av en händelse grusades snabbt en gräsplätt av 
och ett byggstaket sattes upp på två sidor av triangeln. Vid 
kommunfullmäktige i april kunde en stolt ordförande för 
bolaget, kristdemokraten Leif Kennerberg, meddela att nu 
var bygget igång. Nu har det gått ytterligare en månad men 
inget mer har hänt. Tron verkar fortsatt orubbad hos Krist-
demokraterna.

ooo
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Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Kommunen måste
gå i bräschen 

Snart blir det lek och midsommardans
och vinden ska smeka ditt guldgula hår
också mitt, som har en annan nyans
jag blir så glad om du förstår
att vinden är varken din eller min
den kommer också att vandra in
från främmande hav och främmande byar
och lätta upp våra blågula skyar.
Vad världen trots allt är liten ändå
det borde väl alla förstå.

S.

Kommunfakta: Flyktingmottagande i Tyresö
Det senaste året har antalet människor som flyr krig och förtryck ökat. Sverige har 
sett flyktingströmmar som är historiskt höga. För att klara mottagandet har riksda-
gen beslutat om en lagstiftning som fördelar ansvaret jämnt mellan landets kom-
muner. För Tyresös del kommer det innebära ett ökat mottagande efter att under de 
senaste tio åren ha tagit emot mindre än hälften av sin andel i Stockholms län.
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PS. Tyresöspelet kommer att ”återuppstå” 
i Bollmoradalens kyrka 14–16 oktober.

Andel av befolkningen i Stockholms län
Andel av flyktingmottagandet i Stockholms län

2  MAJ 2016
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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 2016-06-30 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!

1605KATYR

#

inom 7 dagar. Vi hanterar alla person uppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Kombispel lagrar kundupp gifter elektroniskt i upp 

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 ra�  ande 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!*

Allt det här kan bli 

Totalt värde 
926:-

EN NY 
MILJONÄR 

VARJE 
VECKA!

* Fakturaavgift tillkommer med 25 kr.



Samhällsplaneringen i vår kommun är lågt prioriterad 
politiskt. Trots att antalet barn ständigt ökar, och 
förskolorna är överfulla, planeras idag inte för nya 

förskolor. Trots att antalet äldre också ökar, byggs inga 
nya äldreboenden. Idag tvingas de äldre som har behov av 
särskilt boende i många fall att flytta från kommunen. Det 
politiska ansvaret för samhällsplaneringen sätter hoppet 
till att marknaden ska visa det intresse man själva inte har.

Se på Södergården. Södergården är egentligen inte mer 
än en gatkorsning i Trollbäcken, men här, mitt i ett villaom-
råde, har fem restauranger samlats som i ett kluster. Här 
kan du äta mat från olika delar av världen, du kan äta fru-
kost och få en trevlig pratstund. Nu ska området utvecklas, 
bensinmacken ska bort och nya bostäder byggas. Det kan 
bli hur fint som helst.

Här tänker du förmodligen nu att kommunen genom 
stadsarkitekter tar fram en plan på hur området ska 
utvecklas. En plan som visar hur man kan vidareutveckla 
restaurangklustret, skapa stadsliv och samtidigt garantera 
viktiga samhällsfunktioner och att det sker diskussioner 
med närboende om vilken riktning området ska ta. Svaret 
är nej. Istället tas initiativen av byggföretagen som köpt 
tomter i korsningen, där stadsplaneringen sker utefter vad 

som kan vara lönsamt att bygga. Inte efter vad som harmo-
niserar bäst med området. Vi har inte sett några tecken på 
att den politiska ledningen har haft intresse i att leda pro-
cessen. Här har man alltså chansen att till exempel säga att 
det ska byggas hyresrätter, eftersom det saknas så många. 
Här finns också chansen att bygga ett småskaligt äldrebo-
ende, eftersom så många tyresöbor tvingas flytta från kom-
munen. Men nej, det finns inget sådant intresse.

Det bristande intresset för att planera för det som är 
kommunens kärnverksamhet har blivit ett allvarligt pro-
blem. I Norra Tyresö centrum (kan det snart få ett bättre 
namn?) kommer det att byggas 1 000 nya bostäder. För att 
göra plats för dessa kommer förskolan Båten med 5 avdel-
ningar att rivas. I bästa fall ersätts dessa med att det byggs 
3 + 3 nya förskoleavdelningar i lägenheter istället. Dessa är 
dock så små att det är tveksamt om någon vill driva dem, 
eftersom det är svårt att få ekonomi i så pass små förskolor. 
Om man förutsätter att det dessutom flyttar in människor i 
de nybyggda lägenheterna, är behovet 15 nya avdelningar.

Hur kan det vara så svårt? Att vi idag har en akut brist 
på förskoleplatser beror i stor utsträckning på att kommu-
nen växer. För varje detaljplan för nya bostäder måste man 
ändå kunna anta att människor flyttar in i dessa och då vill 
ha kommunal service, såsom förskolor. Det duger inte att 
bara planera för det som är mest lönsamt (bostäder), hela 
samhället ska fungera. Ingen ny förskola kommer att byg-
gas i Tyresö förrän 2018, lagom till valet. Sammanträffan-
de? Jag vet inte, men när man är vald att styra kommunen 
så måste man ta det ansvaret även mellan valen.
Anita Mattsson (S)
Oppositionsråd

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu

Fax: 08-742 15 64
DEBATT

Bygg ett samhälle som håller ihop
Ingen ny för

skola kommer 
att byggas i 

Tyresö förrän 
2018, lagom 

till valet. 
Samman

träffande ?

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

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

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

… men se upp i gräset! Där gömmer sig små otäcka kryp. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Genomskinliga 
projekt
Det är ju märkligt att arkitekter 
företrädesvis redovisar transpa-
renta (= genomskinliga) byggna-
der i sina bilder på kontroversi-
ella projekt.

Senast i de nya skisserna på 
den tänkta Fornuddsskolan. 
Tidigare i Slussenprojektet och 
många andra projekt.

Hus blir ju 
aldrig genom-
skinliga i verk-
ligheten.
ARK

Hej
Med anledning av Fornuddspar-
ken vill jag gärna berätta en sede-
lärande historia för er.

En man vi kan kalla honom 
Nisse. Han har beslutat sig för 
att köpa en bil och går då till den 
bilfirma där han tidigare alltid har 
köpt bil.

Fyra försäljare står i bilhallen. 
De vekar alla mycket angelägna 
att få sälja. En av dem kommer 
fram till Nisse och presenterar sig 
som Fredrik. 

Fredrik vill absolut sälja den 
bästa bilen de har och pekar på 
en skinande och välpolerad bil. 
Det visar sig att Fredrik gärna vill 
framstå som firmans stjärnförsäl-
jare.

Han har dessutom högt flygan-
de planer på att klättra på karriär-
stegen. Nisse ber att få undersöka 
och provköra bilen och konstate-
rar då att den är behäftad med all-
varliga fel, stötdämparna verkar 
dåliga och växellådan trög.

Nisse påpekar detta för Fred-
rik som vidhåller att det här är en 
väldigt bra bil för det priset. Ingen 
annan är bättre. Det här är bilen 
för dig.

De övriga tre försäljarna verkar 
vilja föreslå en annan bil till Nisse 
men vågar inte trotsa Fredrik, 
deras Stjärnförsäljare.

Nisse blir mycket konfunderad. 
”Vad håller min gamla Bilfirma på 
med”. Man försöker sälja en bil 
som jag inte vill ha. Något annat 
förslag på bil vill de tydligen inte 
presentera. Det är bara den här 
bilen, till det här priset som Fred-
rik vill sälja. Någon valfrihet finns 
tydligen inte i mitt fall. De andra 
försäljarna är måttligt intressera-
de av att försöka förstå mina öns-
kemål eller göra något åt saken.

Nisse beslutar sig för att lämna 
bilfirman och aldrig mer återvän-
da dit, där han har alltid troget 
köpt bil.
Nisse

Kommunens 
svek mot 
Nyfors
Hur kan Tyresö kommun vara 
tveksam till att fastighetsägare 
i Krusboda ska få bygga till eller 
bygga Attefallshus? Kommunen 
säger att i kulturskyddade intres-
santa områden gäller inte ovanstå-
ende byggnationer för det är vik-
tigt att bevara områdenas kultur-
historiska miljö. Men hur kommer 
det sig att kommunen tillåter mot-
svarande tillbyggnader och Atte-
fallshus i området alldeles intill, 
nämligen Nyfors. Här finns åtskil-
liga utredningar om att området är 
ur både natur- och kulturhistorisk 
synpunkt mycket värdefullt och 
bör skyddas och bevaras.

I Nyfors kommer kommunens 
tomter att kraftigt förtätas och 
därigenom förstöra den befintliga 
miljön genom att bygga 2-vånings-
radhus medan övriga fastighetsä-
gare tilldelas så små byggrätter 
som möjligt för att så stor del 
av naturen ska bevaras. Kom-
munens tomter och Hällberga 
är enligt utredningarna de mest 
värdefulla tomterna i hela områ-
det och där kommer kommunen 
se till att man förtätar och förstör 
den mycket värdefulla fritidshus-
karaktären på området som enligt 
utredningarna bör bevaras.

I ena fallet är det ekonomiska 
intressen som styr kommunen 
så att de både bryter mot Miljö-
balken och Plan- och bygglagen 
medan man i andra fallet helt 
plötsligt blir tveksam till om kom-
munen möjligen kan bryta mot 
någon lag om de ger tillstånd till 
ej bygglovspliktiga byggärenden 
i ett kulturskyddat område som 
Krusboda.

Kommunen tycker tydligen att 
Krusboda är mer skyddsvärd än 
Nyforsområdet.
Varför?

Överfulla infartsparkeringar 
ökar familjestressen
Vår familj är beroende av bilar 
för att kunna lämna och hämta 
barnen på skolan. Huset ligger 
några kilometer från närmaste 
bussförbindelse. När man har 
lämnat barnen för att köra vidare 
till infartsparkeringen och hinna 
till jobbet, så ökar stressen är det 
redan fullt?

Det är nästan alltid fullt med 
bilar vid Strandallén och Lager-
grens väg, snart kommer nog 
bilarna stå på gräsmattorna. Alla 
är stressade och man måste åka 

vidare till nästa parkering och 
hoppas att den inte är full med 
bilar.

Detta är vardagen för oss som 
bor ute på Brevikshalvön, alltid 
överfulla infartsparkeringar!

Gör något åt problemet, det 
blir fler och fler som tar bilen till 
infartsparkeringen vilket är bra. 
Men snart kommer man sluta 
med det för att minska stressen i 
vardagen!

Bygg fler infartsparkeringar!
Frustrerad bilist

Nu börjar solen värma och vissa tar tillfället i akt att njuta … FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Gensvaret för nätverket Tyresö 
tillsammans har varit stort och 
många organisationer och fören-
ingar har upplevt fördelen av att 
ha en plattform där samarbeten 
kan ha sin utgångspunkt kring 
mycket, bland annat nyanlända 
till Tyresö.

Efter en lyckad uppstart i hös-
tas, ställde de organisationer och 
föreningar som ville, ut på Nybo-
da skola under en eftermiddag. 
Många hade översatt informatio-
nen om sin verksamhet på ara-
biska och flera andra språk och 
deltagare hjälptes åt att tolka åt 
varandra.

Viktigt att träffas
Även lärare ute på Tyresös skolor 
har efterfrågat en ”samlingsplats” 
för fritidsaktiviteter för nyanlän-
da och många av de som kommer 
till Tyresö har efterfrågat fritids-
aktiviteter för att lära sig svenska 
och få fler vänner.

Marika Holm, ordförande för 
Brännpunkten i Tyresö säger till 
Tyresö Nyheter att:

– Det här är ett oerhört bra ini-
tiativ, vi har fått 15 intresseanmäl-
ningar från ungdomar och många 
ska redan imorgon komma till oss 
för att prova olika verksamheter. 
Det är svårt att själv få till sådana 
här stora träffar och det här är ett 
steg mot mer samverkan inom 
idrottslivet.

Ministerbesök
Minimässan avslutades med ett 
besök av Gabriel Wikström (S) 
folkhälso- och sjukvårds och 
idrotts minister, som talade om 
vikten av preventivt arbete för 
att minska ohälsa. Han lovordade 
Sveriges fina modell och historia 
av ideellt arbete, som möjliggör 
att över 3 miljoner deltar i någon 
idrottsaktivitet.

– Idrottsrörelsen ser till att vi 
möts över gränser på fotbollspla-
ner och i idrottshallar. Vi lär oss 
av samarbete och bidrar till sam-
hällsutveckling. En samhällsut-
veckling som bidrar till ett jämlikt 
samhälle och en jämlik hälsa!

ooo

NYHETER

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

 

 

Mångfald och om-
tanke på festival
FESTIVAL Den 3 september åter-
vänder Tyresöfestivalen – denna 
gång med tema mångfald och 
omtanke.

Festivalen som anordnas av 
Tyresö kommun ska visa på den 
mångsidighet och bredd som 
finns inom Tyresös föreningsliv. 
Festivalen har de senaste åren 
varit ett populärt inslag för tyre-
söborna med aktiviteter, musik 
och underhållning.

ooo

Rekordfå inbrott
BROTT Endast ett rapporterat 
inbrott har inrapporterats under 
april månad i Tyresö, vilket är ett 
rekord att glädjas åt.

Grannsamverkan och andra 
förebyggande åtgärder tros vara 
några av förklaringarna till de 
låga nivåerna.

ooo

Alliansen säger 
nej till Fairtrade
MILJÖ Tyresös borgerliga majo-
ritet säger än en gång nej till att 
ansluta sig till de 76 kommuner 
som idag ingår i Fairtrade City.

Vid kommunfullmäktige i maj 
diskuterades en motion från Soci-
aldemokraterna, om att undersö-
ka möjligheterna och konsekven-
serna av att Fairtradecertifieras.

Förslaget har varit uppe tidi-
gare i en motion från Miljöpartiet 
och vid flera budgetsammanträ-
den har frågan dykt upp genom 
yrkanden från oppositionsparti-
erna, Socialdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet.

ooo

Marika Holm, Jonatan Petersson och Viktor Aronsson från Brännpunkten 
uppskattar initiativet Tyresö tillsammans. FOTO: TYRESÖ NYHETER

ABF och Rädda Barnen deltog på 
mässan … FOTO: TYRESÖ NYHETER

… vilket också Tyresö Handboll 
gjorde. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Anita Mattsson, opposittionsråd (S) tillsammans med folkhälso-, sjukvårds- 
och idrottsminister Gabriel Wikström (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Gabriel Wikström i Tyresö:

Besökte nätverket  
Tyresö Tillsammans
INTEGRATION Den 16 maj hölls en minimässa av Tyresös organi-
sations- och föreningsliv i syfte att visa upp och marknadsföra sina 
många verksamheter för nyanlända tyresöbor. Mässan besöktes inte 
bara av över 50-talet unga och deras familjer, utan även idrotts-, folk-
hälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S).

Idag drivs två fritidsklubbar i 
Tyresö kommun med verksam-
het riktad till elever i årskurs 4–6. 
Verksamheterna drivs på Nyboda 
fritidsgård, samt på Kringlan vid 
Kumla skola.

Tidigare anslagsfinansierades 
verksamheten med cirka 72 000 
kronor per månad. Anslag som 
tillsammans med avgiften på 500 
kronor per barn finansierade de 
två verksamheterna och möjlig-
gjorde kostnadsfria aktiviteter för 
barn på lov.

Inför 2016 förändrades resurs-
fördelningen från månadsanslag 
till en fritidsklubbpeng per inskri-

ven elev och månad. En föränd-
ring som innebär att verksamhe-
ternas ersättning minskar från 
tidigare 72 000 kronor per månad 
totalt till nu cirka 40 000 kronor i 
snitt per månad.

Verksamhetschefen Inger Lun-
din säger att detta innebär stora 
negativa förändringar och fram 
till april gick verksamheterna 
med 120 000 kronor i underskott.

– Jag kommer inte att kunna 
bedriva den verksamhet vi gjort 
för barn i Tyresö med den låga 
ersättning vi får idag. Det är en 
stor osäkerhet varje månad om 
hur stor budget vi har och därför 

blir det svårt att anställa då ingen 
vill jobba under de osäkra förhål-
landena.

Konsekvenserna av en nedlägg-
ning av fritidsklubbarna skulle 
vara att verksamhetens inskrivna 
barn, 60–80 stycken, nu ska skri-
vas in i skolornas fritidshem. En 
verksamhet som enligt Inger Lun-
din redan idag är högt belastad:

– Fritidsklubbarna erbjuder en 
verksamhet som kompletterar 
skolans fritidshem för de äldre 
barnen och är även ett billigare 
alternativ för föräldrar. Om vi 
tvingas till nedläggning innebär 
det dessutom ett högre tryck på 
Kumlas fritidshem och att Nybo-
da tvingas öppna fritidshem, 
något de inte har lokaler eller per-
sonal för.

ooo

Fritidsklubbar hotas av nedläggning
FRITID Idag erbjuds Tyresös mellanstadieelever två valmöjligheter, fri-
tidshem i skolornas regi eller fritidsklubb i nära anslutning till skolan. 
Idag drivs fritidsklubbar på Nyboda fritidsgård och på Kringlans fritids-
gård, vid Kumla Skola. Nu hotas verksamheterna av nedläggning.

Inger Lundin, verksamhetschef för 
fritidsklubbarna i Tyresö är orolig 
för att verksamheterna riskerar läg-
gas ned. FOTO: JANNICE ROCKSTROH
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De senaste veckornas turbulens i politiken finns det 
mycket att säga om. Ett av de största problemen 
är att vi inte talar om politik, utan om politiker. 

Under de senaste veckorna har riksdagen röstat igenom 
ett antal viktiga förändringar av lagar, på förslag från 
den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det handlar 
om bättre verktyg och hårdare straff emot organiserad 

brottslighet. Det handlar också om 
skärpta straff för gärningar som 
avser hantering av stora mängder 
narkotika, kallat synnerligen grova 
narkotikabrott. Dessutom har riks-
dagen, inte en dag förtidigt, krimi-
naliserat ID-kapningar och förbätt-
rat möjligheten till skuldsanering, 

vilket förhoppningsvis leder till att fler människor vågar 
starta nya företag.

Tyvärr handlar inte rapporteringen om dessa viktiga 
reformer, utan om politiker som inte gör vad som förvän-
tas. Kort sagt, politiker som inte håller måttet.

Dessa händelser aktualiserar den 
gamla klassiska frågan: Ska politi-
ker vara som folk är mest eller vara 
moraliska föredömen? Går det att 
vara både och? Ja, kanske, tänker 
jag. Att vara ett föredöme och för-
söka göra rätt är förstås vad som 
kan förväntas av en politiker.

En av skandalerna de senaste 
veckorna har bäring på Tyresö. I 
vår kommun bor den före detta 
Sverigedemokraten, tillika Jimmy 
Åkessons svärmor. Hon valdes in i 
riksdagen för Sverigedemokraterna 

i valet 2014, men har inte har tjänstgjort sedan 2015. Istäl-
let har hon befunnit sig i Tyresö och startat någon form 
av salong. Trotsa detta har hon valt att inte lämna sin riks-
dagsplats utan får fortfarande lön från riksdagen.

Är detta rimligt? Är det att vara 
ett föredöme, att ta ut fullt riksdags-
arvode, trots att hon vägrar att sätta 
sin fot i riksdagshuset? Svaret är för-
stås ett rungande nej. Jag har aldrig 
någonsin hört talas om någon som så 
flagrant struntar i förtroendet som 
det svenska folket har gett denne 
och jag tror aldrig att detta har skett 
tidigare i riksdagens historia.

Avslutningsvis vill jag säga att 
alla kan ta ett dåligt beslut ibland. 

För helt ärligt, om du tycker att du aldrig agerat omora-
liskt i ditt liv, då har du nog för låga förväntningar på dig 
själv. Som sagt, alla kan ta ett felaktigt beslut någon gång, 
men att liksom Margareta Larsson göra det dagligen i ett 
helt år, det måste vara ett rekord på dåligt omdöme.
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

”För helt ärligt, om 
du tycker att du 
aldrig agerat omo-
raliskt i ditt liv, då 
har du nog för låga 
förväntningar på 
dig själv.”

”Är det att vara ett 
föredöme, att ta ut 
fullt riksdagsar-
vode, trots att hon 
vägrar att sätta sin 
fot i riksdagshuset? 
Svaret är förstås ett 
rungande nej.”

”Ett av de största 
problemen är att vi 
inte talar om politik, 
utan om poli tiker.”

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 
Socialdemokraterna  i Tyresö väljer du själv hur aktiv du vill  
vara. Du bestämmer själv om du bara vill visa ditt stöd för  
våra grundidéer  och få information om vår politik eller  
om du vill aktivt delta i vår politiska verksamhet .

Du anmäler dig antingen via vår hemsida  
www.socialdemokraterna.se/tyreso  
eller ring 712 80 30.

Svante Berg vid en del av det som föreningen vill utveckla till Trollbäcken Allé. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Trollbäcken i framtiden

– Det är en spännande tid i Troll-
bäcken, konstaterar Svante Berg 
om utvecklingen i Trollbäcken. Vi 
har ju en mycket aktuell och het 
diskussion om kommunens för-
lag att bygga en ny skola för 700 
elever F–9 i Fornuddsparken och 
att utnyttja den gamla skoltomten 
till äldreboende.

Södergården
– Vi har en lika het diskussion om 
nya bostäder vid Södergården, ett 
förslag som vi också har starka 
invändningar emot. Vi har fått 
mycket starka reaktioner från 
medlemmar mot planförslaget, 
och vi har i vårt yttrande till kom-
munen pekat på för kort samråds-
tid och dålig koppling till över-
siktsplanen. Vi har också pekat 
på att det inte finns några redo-
visade planer för utvecklingen av 
Vendelsövägen och upplever det 
som ett bristande intresse för en 
dialog med medborgarna.

– Vi anser att hushöjden mot 
Vendelsövägen och Kärrvägen 

bör maximeras till 3 våningar 
och att gatan inte behöver vara 
bredare än 15 meter. Detta skulle 
vara mycket mer i harmoni med 
omgivande bebyggelse och också 
skapa ett sammanhängande gatu-
rum, understryker Svante Berg.

Vision för hela Trollbäcken
Egnahemsföreningen har pre-
senterat en egen vision för Troll-
bäcken där man, genom att sänka 
ner och bygga över Gudöbrole-
den, skapa ett sammanhängande 
Trollbäcken med trygg passage 
ovan jord.

I sin vision har föreningen ritat 
in konkreta skisser för utveck-
lingen av Vendelsövägen, som 
man döpt till Trollbäcken Allé. 
Förslaget visar på ett samman-
hängande stråk från Södergården 
och hela vägen norrut till Drevvi-
kens strand, där idag AKO-plast 
har sin fabrikslokal. Förslaget ger 
en bild av en sammanhängande 
småstadsgata med plats för nya 
bostäder, handel inklusive torg 

men även bibliotek/kulturhus 
med musikskola och med träff-
punkter för alla åldrar och för 
olika aktiviteter.

Man ser också positivt på möj-
ligheten att placera ett äldrebo-
ende i stråket, nära vårdcentral, 
bibliotek och kyrka med mera.

Nya skolor
I den konkreta frågan om Fornud-
dens skola understryker Svante 
Berg att man tagit fram ett realis-
tiskt alternativ för att bygga den 
nya skolan på dess gamla plats, 
där det även skulle finnas plats 
för ett nytt äldreboende.

– Vi vill ha en ny F–6-skola i 
Fornudden för högst 500 elever, 
understryker Svante Berg. Hög-
stadiet ska koncentreras till 
Kumla skola. Vi vill även ha en 
ny F–6-skola i Skälsätra och har 
också pekat ut en lämplig plats 
för detta.

– Sist men inte minst har vi 
också kraftigt markerat att For-
nuddsparken inte ska bebyggas, 
utan utvecklas som den gröna oas 
den är idag. Vi vill också öka till-
gängligheten till Drevviken i par-
kens södra del inklusive ett café 
med terrass mot vattnet, avrundar 
Svante Berg visionen om ett Troll-
bäcken i framtiden.

ooo

– Vi har hunnit bli mer än 100 år gammal som förening men det 
känns att vi behövs mer än någonsin, säger Svante Berg, ordförande 
i Trollbäckens Egnahemsförening. Det händer en hel del kring vårt 
Trollbäcken, både vad gäller skolor och förskolor, äldreboende och nya 
bostäder. Det presenteras från kommunen en rad förslag som på olika 
sätt berör vår kommundel, förslag som vi starkt ifrågasätter och vill 
ge vår syn på, som boende i Trollbäcken.
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ARBETSRÄTT På arbetsmark-
naden i Sverige ska svenska 
löner och arbetsvillkor gälla. På 
bygget vid Töresjövägen, där 
Byggvesta uppför 76 ungdoms-
lägenheter kan Tyresö Nyheter 
nu avslöja att så inte är fallet. I 
början av maj besökte fackför-
bundet Byggnads det pågående 
bygget och larmar om en bygg-
arbetsplats med stora säker-
hetsbrister och arbetskraft som 
utnyttjas och tjänar så lite som 
15 kronor i timmen.

Det är på kvarteret Pluto som 
Tyresös nya hyresrätter just nu 
byggs. När Byggnads besökte 
arbetsplatsen arbetade cirka 70 
byggnadsarbetare från Polen. De 
uppgav att de tjänar 1 200 polska 
Zloty i månaden vilket motsva-
rar cirka 2 500 kronor, en summa 
som bekräftas av platschefen. På 
en månad med 174 arbetstimmar 
betyder detta cirka 15 kronor i 
timmen.

– De här är helt oacceptabelt. 
Det är ännu ett fall av social 
dumpning. I Sverige ska det gå att 
leva på sin lön, säger Lars Holm-
ström, ordförande Byggnads 
Stockholm–Gotland.

Byggherren för de 76 hyreslä-
genheterna har ingen egen per-
sonal anställd utan har anlitat 
underentreprenörer från Polen, 
vilka saknar kollektivavtal.

– Vi välkomnar utländsk arbets-
kraft i byggbranschen men ingen 
människa ska utnyttjas. Den här 
lönedumpningen förstör inte bara 
för den enskilda människan utan 
även för hela branschen när seri-
ösa företag med kollektivavtal 
konkurreras ut, säger Lars Holm-
ström.

Byggnads Stockholm–Gotland 
kräver att de polska företagen på 
kvarteret Pluto tecknar kollek-
tivavtal och har därför uppmanat 
och kallat dem till avtalsteckning. 
Kollektivavtal garanterar de pols-
ka byggnadsarbetarna avtalsen-
liga löner.

– Vi vill ha ordning och reda 
i branschen, och det får vi med 
kollektivavtal, säger Lars Holm-
ström.

Förutom lönedumpning kon-
staterades en rad övriga säker-
hets- och arbetsmiljöbrister på 
arbetsplatsen. 26 av de polska 
byggnadsarbetarna bor tillfälligt 
i barackerna, som har bristande 
utrymningsvägar och gemen-
samma lunchutrymmen som är 

för trånga. Det tillfälliga boendet 
är inte heller anmält till Brandför-
svaret.

Det noterades även flera säker-
hetsbrister som kan vara direkt 
livsfarliga på arbetsplatsen. 
Bland annat saknades i flera fall 
skyddsräcken och fallskydd på 
byggnationen. Det förekom också 
mycket tunga lyft av betongplat-
tor som utfördes på allmän gata 
utan avspärrningar, något det 
också saknades polistillstånd för.

– Ingen ska behöva dö på job-
bet, så enkelt är det. Vi har sett 
alldeles för många arbetsplatso-
lyckor den senaste tiden och vi 
vill inte att nästa ska ske i Tyresö, 
säger Lars Holmström.

ooo

NYHETER

Susanne Schaub, Tyresö
– Ja, i PRO Tyresö. Jag spelar 
Samba Canasta och sköter 
välkomst- och avslutnings-
ceremonierna. Vid avtackningar 
ordnar jag med blommor.

Andreas Lindholm, Tyresö
– Jag är huvudtränare för 
08:orna i Tyresö Hanviken. 
Spelade själv hockey när jag 
var yngre och tränar nu sonen, 
sedan fyra år tillbaka.

Kaj Söderström, Granbacksv.
– Ja, faktiskt. Jag är med i 
styrelsen för vårt gym på jobbet.

Anna Holmberg, Bollmora
– Jag var med och startade 
Dog Rescue Thailand 2011. Vi 
arbetar med att få bort så många 
gatuhundar som möjligt från 
gatorna i Thailand. Vi hjälper 
hundarna på plats med bland 
annat mat och sterilisering.

Peter Holmberg, Bollmora
– Jag har varit aerobicinstruktör 
i 30 års tid, men har slutat med 
det för en vecka sedan.

?Är du ideellt 
engagerad i  
en förening?

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Skandalförhållanden vid 
bygget på Töresjövägen

Stora arbetsmiljöproblem och social dumpning på bygget vid Töresjövägen. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Lars Holmström, ordförande Bygg-
nads Stockholm–Gotland. 
 FOTO: HANS REPO

Inga nya förskolor denna mandatperiod:

Tyresö mer än fördubblar lånen
BUDGET Tyresös upplåning slår 
nya rekord. Aldrig har kommu-
nen behövt låna så mycket som 
under de kommande åren. Mel-
lan 2016 och 2019 ökar skulden 
med mer än en miljard. Samtidigt 
står det klart att det trots plats-
brist inte blir en enda ny förskola 
klar innan valet 2018.

Med Moderaterna i spetsen har 
nu Alliansen presenterat sin bud-
get för 2017. Där ryms inga stora 
överraskningar. Under 2016 kom-
penserades inte skolan och för-
skolan för löneökningar och pri-
ser, men ges nu tack vare ökade 
statsbidrag utrymme att göra så.

Den stora dramatiken ligger i 
stället i investeringarna. De före-
slås nu nå nya rekordhöjder.

En stor del av projekten hand-
lar om att bygga för ett växande 
Tyresö. Här finns exempelvis 
Norra Tyresö centrum, Trädgårds-
staden och förbättrade vägar och 
VA på Brevik. Men orsaken till 

att kostnaderna ökar så kraftigt 
beror på annat. Moderaternas 
beslut att bygga en ny skola i 
Fornudden beräknas kosta drygt 
320 miljoner kronor. En ny ishall 
i Tyresö centrum kostar ytterli-
gare 130 miljoner. Och då är ändå 
beslutet att bygga ett nytt kun-
skaps- och kulturcentrum som 
ska rymma ett nytt gymnasium i 
Tyresö centrum inte med i kalky-
len. Detta kommer kosta 500 mil-
joner kronor men föreslås byggas 
med en privat finansiering som 
inte syns i kommunens låneskuld 
– men ändå skapar ökade kostna-
der i driftsbudgeten.

Totalt ökar låneskulden för 
varje tyresöbo från 15000 kronor 
per invånare till 35000 på bara tre 
år. Räknar man med den indirekta 
skulden för gymnasiet stiger skul-
den till närmare 50000 kronor.

Trots den stora ökningen av 
skulden ryms alltså inga nya för-
skolor i investeringarna under 
2017, och den som planeras för 

2018 är knappast klar förrän mot 
slutet på året. I stället ökas budge-
ten för förskolor i driftsbudgeten. 
En kostnad som kan användas till 
att hyra in de baracker som Mode-
raterna tidigare flaggat för.

Utvecklingen oroar Socialde-
mokraterna:

– Den ökning av låneskulden 
som nu planeras för är ohållbar, 
säger Anita Mattson (S). Med bara 
någon procents räntehöjning kan 

Tyresös ekonomi haverera. Alli-
ansen måste nu lägga en del av 
sina extremt dyra prestigeprojekt 
åt sidan. Genom att renovera och 
bygga om Fornuddens skola och 
gymnasiet i stället för att bygga 
helt nya skolor kan kommunen 
spara närmare en halv miljard. 
Pengar som kommer behövas 
framöver för att säkra kommu-
nens ekonomi.

ooo

Låneskuld Nyupplåning

Låneskuldens utveckling
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Här finns 
baden

 1.  Badstigen 3–6. 
Klippor som ung-
domarna älskar

 2.  Enstigen 7–Pers-
uddevägen 54 vid 
Trångsundet. 

 3.  Fornuddsgränd 12– 
Forn uddsvägen 83. 
Gravfältet.

 4.  Näsbyvägen 28b– 
28c längst ut på 
Näsbyvägens udde.

OBSERVERA att det är på platserna mellan 
dessa adresser det finns kommunägd mark 
där allemansrätten gäller och där du kan 
bada i sommar.

Tyresö Nyheter presenterar åter vår speciella badkarta  
som ger dig en ny plats för svalka varje soldränkt dag i  
sommar. Här hittar du inte bara Tyresös allmänna bad-
platser, utan mer undangömda ställen där du kan ta ett 
dopp tack vare vår fantastiska allemansrätt. Trevlig 
ledighet och välkommen åter i mitten av september!

NU
är det 
sommar!

Näsby udde.

Brobänkens brygga.

Noretbadet. 
Missa inte 
utsikten uppe 
från berget!

© TYRESÖ KOMMUN

Välkommen i naturen
I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det 
allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

Allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
Inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

Tyresö Nyheter önskar alla läsare och annonsörer en glad och skön sommar! Slutet på 
maj, början på juni. Sommaren har inte riktigt tagit fart men den väntar där runt hörnet. 
Förhoppningsvis har vi tre månader av sol och värme framför oss. En tid som många längtat 

efter. Det är nu vi ska bada i sjöarna, ta en segeltur på havet, göra en 
cykelutflykt med laddad picknickkorg, gå en runda på golfbanan, 
kanske ta en tur med Waxholmsbåten från Tyresöbrygga vid 
Trintorp eller ta det lugnt med den olästa boken i hängmattan. 
Vad vi än väljer är det fantasiska att allt går att göra i Tyresö. 
Sommarskrudat är Tyresö kanske som allra vackrast. Ta hjälp av 
Tyresö Nyheters badkarta för att hitta det egna smultronstället.

Passa på att ta till er allt vad Tyresö kan erbjuda. 
Midsommarfirande blir det som vanligt i Slottsparken eller hos 
Kulturella Folkdansgillet vid Solsäter. Med detta nummer gör 
tidningen nu sommaruppehåll. I september dyker Tyresö Nyheter 
på nytt upp i er brevlåda.

Till dess ha en skön sommar.
Anders Linder
Ansvarig utgivare
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nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

NYHETER

Badstigen – ett riktigt klipp!
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Här finns baden
 1. Gärdsmygvägen 4–8
 2. Brobänkens brygga
 3. Bofinksvägen 17–19
 4. Bofinksvägen 23–25
 5. Bofinksvägen 35–37
 6. Bofinksv. 34–Breviksv. 53
 7. Breviksvägen 67–69
 8. Breviksvägen 77–81
 9. Breviksvägen 87–88
10.  Breviksvägen 101–103 

Trinntorpsviken
11. Breviksv. 181–Breviksliden
12. Öringehamnsvägen 1
13. Öringehamnsvägen 7–25

14. Sandholmen naturreservat
15. Stränderna runt Dyviksudd
16. Ällmorav. 110–Dyviksuddv. 4
17. Ällmoravägen 78–80
18. Ällmoravägen 62–64
19. Ällmoravägen 50–52
20. Noretvägen 17–19
21. Klubbgärdesvägen 18
22. Noretvägen 41–43, 41–62
23. Noretvägen 40–42
24. Ugglevägen 32–Tonstigen 2
25. Sparrvägen 14–Ugglev. 10
26. Måsvägen 13–Finborgsv. 12
27. Klockargårdsvägen 12–16

OBSERVERA att det är på platserna mellan dessa adresser det 
finns kommunägd mark där allemansrätten gäller och där du 
kan bada i sommar.

Näsby udde.

Dyviksuddsvägen – halvvägs till Dalarö.

Brobänkens brygga.

© TYRESÖ KOMMUN

Välkommen i naturen
I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det 
allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som 
inte finns i många andra länder. Man kan också se 
den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till 
ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och 
gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. 

Allemansrätten kan sammanfattas i orden: 
Inte störa – inte förstöra.

Källa: Naturvårdsverket

BADFOTO: GUNNAR FRISELL

15

På tyreso.se hittar du annat  
att göra mellan baden!

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.

Följ med FiskevårdsFöreningen
ut och  kroka strömming vid lura ström
Anmälan till sportfiske@tyresofiske.se
kostnad: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn under 15 år. För det 
får du plats i båt, låna fiskeredskap, korvgrillning och dricka. 
Först till kvarn – men föräldrar med barn och de som inte 
strömmingsfiskat med oss tidigare har förtur. 
vi samlas vid Föreningens tomt på Sparvvägen 2 
kl 10.00 för  avfärd. Glöm inte flytvästen!
» det första fisket sker sön 5 juni kl 10.00–14.00
» det andra fisket sker sön 12 juni kl 10.00–14.00

 Om du har frågor hör av dig till
Dicke 070-533 66 66 eller Börje 070-782 32 77
Sportfiskesektionen i Tyresö Fiskevårdsförening

Tänk på säkerheten när du är på sjön!

strömmingsfiske!

www.tyresofiske.se
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VÅRD Ännu en vårdhund har fått jobb på ett äldre-
boende. Det är hunden Curry, som nu praktiserar 
på avdelningen Kastanjen på Björkbackens äldre-
boende.

Tyresö Nyheter har i tidigare nummer berättat om 
djurens betydelse på äldreboenden. Sedan 2009 
är det tillåtet att ta med sig sina djur när man flyt-
tar in på ett äldreboende. Avdelningen Blåklockan 
är den avdelning som välkomnar att husdjur följer 
med. Sedan några år tillbaka har också vårdhundar 
använts inom äldreomsorgen, som har visat sig vara 
en stor tillgång för de äldres välmående. För att bli 
certifierad vårdhund måste man gå igenom en ettårig 
utbildning.

Under våren får Curry chans att praktisera två 
dagar i veckan. Än så länge vet man inte om hon får 
vara kvar längre tid, men det är de äldres önskan. 
Hon deltar i de äldres fysiska träning. Ägaren till hun-
den, Maria Bernström finns med hela tiden och gläds 
åt hundens framsteg. Hon har tränat Curry sedan 
hunden var en liten valp att vara lugn och kunna 
hantera andra miljöer.

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
Persuddevägen 53 enbostadshus
Ällmoravägen 73 enbostadshus samt  

komplementbyggnad
Illerstigen 6 fritidshus

Pelles väg 17 enbostadshus

Sjöbacken 6 enbostadshus, mur, altan samt 
markförändringar

Hallonbacken 7 enbostadshus
Björnbärsvägen 13 A enbostadshus samt marklov
Bollmora allé  återvinningsstation, plank  

och skylt
Strandvägen 16 A mur/plank
Björkbacksvägen 12 skylt/ljusanordning
Bollmoravägen 186 skyltar

Tidsbegränsat bygglov 
Radiovägen 31 tillfällig åtgärd för kontorslokal

Utvändig ändring
Maria Sofias väg 42 enbostadshus
Bollmoravägen 56 flerbostadshus
Ängsvägen 36 A enbostadshus
Vikingavägen 6 enbostadshus
Tellusvägen 14 enbostadshus
Bollmoravägen 106 flerbostadshus
Lövskogsvägen 9 flerbostadshus
Fornuddsvägen 85 enbostadshus
Bollmoravägen 12 flerbostadshus
Skälsätravägen 19 enbostadshus
Bollmoravägen 74 flerbostadshus
Svängstigen 26 radhus
Rönnbärsvägen 11 enbostadshus
Kumla Allé 32 enbostadshus
Bergholmsvägen 21 fritidshus
Bollmora torg 7 lokal 

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: LENNART JÖNSSON

Det är inte klokt hur fort det går. Plötsligt är vitsippsmat-
torna ihoprullade, fruktträdsblommen har trillat av och 
den knepiga semesterplaneringen inom sjukvården står 

för dörren. På ett annat uppslag kan du läsa om Tyresöradions 
sommarupplägg. Det blir ”Sommar-program” även i år. Jag har 
gjort ett med ljudvykort från framför allt Afrika. Det finns ett tale-
sätt att har man en gång satt sin fot på Afrikas jord längtar man 
alltid tillbaka. Nog så riktigt.

Själv tilltalas jag av att se ut över stora vidder vare sig det är 
hav, fjäll eller savann. När blicken följer horisontlinjen blir jag 
lugn, har översikt och kan vila i min litenhet. Som tyresöbo har 
man stora möjligheter att njuta av naturen, inte minst i tyresta-
skogen. Det ska vi värna om. En annan slags vidd, som finns i 
min närhet är ”Kalhygget” Du vet den ytan, som plötsligt en natt 
för två år sedan, öppnade sig vid infarten till kommunen. Ligger 
i Nacka kommun, ägs av Stockholm stad och nyttjas enligt ett 
avtal av NCC. Det gör vi också program om i Tyresöradion.

Jag har haft besök av en av våra bästa radiomakare, Jerker. 
Han fick en upplevelse i min bigård, hur man tillverkar ett nytt 
bisamhälle! Det hade han aldrig tänkt på annars. När program-
met är nerklippt till hanterliga proportioner, kommer du att få 
ta del av det.

Det medicinska magasinet Dr Lenas hörna kommer att avsluta 
våren med en tillbakablick på 100 år. Vilken tur att vi lever nu. När 
jag grävt i den medicinska historien för att hitta de stora revolu-
tionerande upptäckterna fascineras jag av hur många svenska 
forskare som gjort tekniska uppfinningar som verkligen gynnat 
vår överlevnad. Pacemakern är svensk från början, dialysfiltren, 
tekniken för att stoppa in slangar i ådrorna för att sedan kunna 

undersöka och laga är en svensk 
utveckling.

Det finns mycket att välja på. 
Det som verkligen räddat liv över 
hela världen är säkerhetsbältet. 
Det togs fram av forskare inom 
rättsmedicin på 70-talet när jag 

gick min kurs i ämnet. Jag minns hur tveksamma vi studenter 
var. Skulle folk verkligen använda det och bilbarnstolarna? Nu 
räddar det fler liv än något annat och har blivit en självklarhet där 
vi glömt hur det såg ut på olycksplatserna innan.

Hur ska vi få sommaren att bli bra? Försöka sitta ner i båten, 
försiktighet med alkoholen, ta det lugnt med solbrännan. Slapp-
na av, läsa, rensa i trädgården, vattna på balkongen. Eller vända 
på livet och göra något alldeles nytt? Jag kommer att sitta som 
tjuren Ferdinand i bigården och lyssna på bisurret. Det skulle 
du pröva på. Eller försvinna i doften av klassiska rossorter. En 
väldoftande skönhet kommer från Iran och heter Rose de Recht, 
maken till doft får man leta efter. Sommaren ligger öppen, ta fram 
radion eller mobilen eller surfplattan och ratta in Tyresöradion. 
Vi hörs hela sommaren.

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:

Sommartankar

”Det som verkligen 
räddat liv över 
hela världen är 
säkerhetsbältet.”

Hunden Curry ger livsenergi
NYHETER nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu

hemsida: www.tyresonyheter.nu

– Äntligen fredag, säger Monica Willberg och ler med 
hela ansiktet. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Tillbyggnad/påbyggnad
Persuddevägen 8 enbostadshus
Lindevägen 11 enbostadshus
Ällmoravägen 102 enbostadshus
Tjärnstigen 42  bostadshus i efterhand 

Rivningslov
Kråkvägen 20 
Riddarstigen 20 enbostadshus
Lönnvägen 3 A del av enbostadshus
Vårliden 12 fritidshus och komplementbygg-

nader
Bollmora torg 7 del av lokal

Startbesked för tillbyggnad enligt Attefallsregler
Tellusvägen 14 enbostadshus
Lillängsvägen 10 fritidshus
Ällmoravägen 73 enbostadshus
Breviksvägen 45 fritidshus
Bergnyckeln 2 fritidshus

Startbesked för nybygge av Attefallshus
Klubbgärdesvägen 16 Backsippevägen 26 Collins väg 2 B Vikingavägen 6
Klövbergsvägen 13 Konditorigränd 10 Smultronvägen 1 B Trångsundsvägen 53 A
Ällmoravägen 73 Krönetvägen 3 Björndalsringen 24

Från vänster Monica Willberg, Maria Bernström som är 
Currys instruktör och ägare. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

Maria Bernström ger instruktioner till Curry att kunna 
trycka upp hissen under överinseende av Monica Will-
berg. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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Vanligt med våld  
och övergrepp

Lärare kan överge

SKOLA Vid senaste sammaträdet 
med kommunfullmäktige protes-
terade Lärarförbundet i Tyresö 
mot uteblivna satsningar på sko-
lan. När Tyresö beslutade om bud-
get för 2016 anslogs inga medel 
för löneuppräkningar. Resultatet 
är att lärarna i Tyresö kommun 
har fått bland de lägsta lönepåsla-
gen bland alla kommunanställda i 
årets löneprocess. 

I en enkät som förbundet gjort 
bland sina tillsvidareanställda 
medlemmar, framkom det att 
mer än hälften av de som svarat 
överväger att byta kommun på 
grund av lönen. Mer än 30 procent 
överväger att lämna yrket och för-
bundet menar nu att det är dags 
att politikerna i Tyresö kommun 
arbetar för att ge lärare högre lön.

ooo

TVA rundar  av
KUNSKAP Sedan 2009 har Tyresö 
vetenskapliga akademi, TVA, fun-
nits i Tyresö. En verksamhet som 
ska väcka elevers intresse för 
naturkunskap och teknik.

Mellan 40–45 elever från års-
kurs 5 till 7 från Tyresös samtliga 
skolor, söker och deltar varje år 
i TVA. Tyresö Nyheter har fått en 
pratstund med Nasrin Ghavihelm, 
NO lärare som för fyra år sedan 
påbörjade sitt arbete inom TVA.

– Jag upplever att elever lär sig 
mycket under dessa besök som 
jag bokar i olika science-center. 
De lär sig medan de också har 
roligt. Eleverna brukar inte vilja 
gå ifrån dessa sessioner och visar 
stort engagemang.

När eleverna ses står alltifrån 
programmering till bygge av vind-
kraftverk på schemat. Nasrin 
kommer att fortsätta sitt engage-
mang även till hösten 2016 och ser 
fram emot att möta fler elever på 
spännande tekniska äventyr.

ooo

Spelet återuppstår 
TEATER Trettioett år efter pre-
miären av Tyresöspelet 1985 tar 
nu Tyresö Teaterförening ett nytt 
grepp. I samarbete med Tyresö 
Församling kommer Tyresöspe-
let att uppföras i Bollmoradalens 
kyrka 14–16 oktober. Senast var 
det 2010 på Tyresö slott.

Nu blir det i en ny miljö Hela 
historien om Tyresös utveckling 
från stormaktstiden till våra dagar 
med kommer att berättas. En stor 
uppsättning med körer, dansare, 
musiker och solister.

Någonting att se fram emot för 
tyresöborna, såväl gamla som 
nyinflyttade och nyanlända.

ooo

Tyresö kommun riskerar få nobben 
efter låga lönelyft. Andra kommuner 
tar samtidigt chansen att rekrytera. 
Lärarförbundet gestaltar skolpro-
blemen i Tyresö. FOTO: TN

SÄKERHET Mäns våld mot 
kvinnor är ett stort samhällspro-
blem. De som jobbar ideellt på 
Sveriges kvinno- och tjejjourer 
får speciellt under sommaren ta 
emot många samtal från tjejer 
och kvinnor som blivit utsatta 
för våld i sina nära relationer. De 
ger råd och stöd till dessa kvin-
nor och hjälper till med skyddat 
boende om det behövs.

Micaela Sjölund, som kallas för 
Mican, är sedan flera år aktiv i 
Tyresö Tjejjour som är en del av 
Tyresö Kvinno- och Tjejjour.

– Vi finns för den som behöver 
någon att prata med, säger Mican. 
Den största delen av Tyresö Tjej-
jours verksamhet är den öppna 
chatten. Den har vi öppen på 
söndagar mellan kl. 16 och 18 på 
tyreso.tjejjouren.se. Där får man 
vara helt anonym och ingen vet 
vem man är. Man får prata om 
precis vad man vill och man kom-
mer att chatta med någon av oss 
jourtjejer.

Ge stöd och aldrig döma
Mican kom med för fem år sedan 
och fick då gå en utbildning som 
anordnades av Tyresö Kvinno-och 
Tjejjour.

– Vår roll som jourtjej när man 
möter dessa utsatta tjejer är att 
lyssna, ge stöd och aldrig döma 
någon, oberoende vad de berät-
tar. Vi ska alltid tro på tjejens 
berättelse.

Enligt Mican är det många som 
är väldigt rädda för att berätta sin 

historia för någon de känner i sin 
närhet för då kan det bli såna kon-
sekvenser.

– Det kan vara lättare att först 
prata med någon utomstående 
och då finns vi.

Att mäns våld mot kvinnor är ett 
stort samhällsproblem får Mican 
och tjejjouren många bevis på.

– Våldtäkt och sexuella över-
grepp är väldigt vanligt. Saker 
som jag innan jag blev jourtjej 
tänkte att det här förekommer väl 
inte så ofta. Unga tjejer tvingas gå 
med på sexuella aktiviteter som 
de inte alls vill utföra. Även killar 
kan känna sig pressade att alltid 
vilja ha sex vilket kan leda till 
övergrepp.

Finns mycket forskning
Det finns mycket forskning som 
visar att det är mest män som 
våldför sig på kvinnor i parrela-
tioner men det är också generellt 
mest män som är utsatta för våld 
från andra män.

Däremot är det viktigt att tänka 
på att inte bara män som är förö-
vare. Det kan till exempel före-
komma våld även inom lesbiska 
relationer.

– Man tror att det är lätt att gå 
vid det första slaget men ofta har 
det föregåtts av psykisk misshan-
del, menar Mican. Förövaren har 
börjat klaga på vilka man träf-
far, hur man är klädd och att ens 

beteende är orsaken att han mår 
dåligt. Han får dig att tro att det är 
ditt fel att han slår!

Psykisk ohälsa
Andra vanliga ämnen för tjej-
jouren är psykisk ohälsa. Många 
unga tjejer har självmordstankar, 
depressioner och känner stor 
stress framförallt nu när skolorna 
tar slut.

– Det är mycket press på hur 
man ska vara och oro om hur 
framtiden ska ordna sig. Det finns 
idag en stor framtidsångest som 
många ungdomar har tidigt om 
hur det ska gå att få ett jobb efter 
skolan.

Om man inte har ett jobb eller 
kan försörja sig själv är det ännu 
större risk att bli utsatt i en rela-
tion.

– Det finns många som stannar 
kvar i en relation där de blir miss-
handlade för att det finns inget 
annat alternativ. Man vet att om 
jag flyttar ifrån den här personen 
kommer jag inte att kunna försör-
ja mig själv, mina barn eller mitt 
husdjur eller vad det nu är.

Viktigt att lyssna och finnas
Om man har en kompis som man 
misstänker eller vet är utsatt för 
våld så menar Mican att det är 
viktigt att man framförallt lyssnar 
och finns där.

–Tjata inte om att hon måste 
lämna sin partner. Desto mer du 
trycker på att hon måste lämna 
desto större är risken att hon 
kommer klamra sig fast i förhål-
landet.

– Säg istället ”Jag märker att du 
mår dåligt. Jag finns här om du vill 
prata och du får gärna bo här om 
du behöver det.”

ooo

Om du behöver stöd:
tyresotjejjour@gmail.com 
– kontakt via e-post
tyreso.tjejjouren.se  
– chatt söndagar 16–18
Tyresö Kvinno- och Tjejjour  
– 08-742 23 33
Kvinnofridslinjen 020 50 50 50  
– syns inte på telefonräkningen
Självmordslinjen 90 101  
– öppet dygnet runt

Praktiska råd till kvinnor som har blivit slagna
Anteckna 
Anteckna varje gång han slår dig. Då har du något att gå tillbaka till och 
kan lättare komma ihåg vad som hänt.
Berätta för någon 
Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en 
väninna, släkting, kamrat eller någon på arbetet. Även om du inte orkar 
göra något åt saken just då så är det bra att någon vet vad du går ige-
nom.
Dokumentera skadorna 
Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du 
kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte gör något åt situationen 
direkt, så finns bilderna där den dag du gör din anmälan.
Tro inte på honom när han säger att hans ska sluta slå.
Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet om han börjar 
slå igen, till exempel socialjouren, väninna eller släkting. Fråga släkting-
arna om nyckel till dem.

Man tror att det är lätt att gå vid första slaget, menar Micaela Sjölund på 
Tyresö tjejjour. Men våldet kommer oftast efter en längre period av psykisk 
misshandel och då är det kanske inte så lätt att lämna. 
 FOTO: ANN SANDIN-LINDGREN

Tyresö förskola invigd

Den 28 april invigdes Tyresö för-
skola som har kapacitet för 30 
barn och i dagsläget har cirka 15 
barn skolats in. Tyresö förskola 
ligger intill Tyresö skola och 
består av en nyrenoverad pavil-
jong (barack).

Fler baracker kommer att bli 
aktuella under året då fler försko-
leplatser behövs. I sin behovsana-
lys gällande förskolan menar barn- 
och utbildningsförvaltningen att 
en ny förskola för 120 barn per år 
behövs, de kommande fem åren.

Enbart i norra Tyresö centrum 
är behovet av förskolor beräknat 
till 15 nya förskoleavdelningar, 
cirka tre förskolor, när samtliga 
nybyggnationer av bostäder står 
färdiga.

Idag är det planerat för sex 
stycken nya avdelningar samti-
digt som nuvarande Båtens för-
skola, med fem avdelningar, läggs 
ned.

ooo

FÖRSKOLA Som Tyresö Nyheter tidigare rapporterat råder stor brist 
på förskolor i Tyresö kommun. Tidigare i vår larmades det om att den 
lagstadgade platsgarantin på 4 månader riskerades att inte nås. Nu 
har cirka 70 platser öppnat och det akuta behovet över.

Utsmyckning på Tyresö förskola. 
 FOTO: TYRESÖ KOMMUN
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Redan efter en kvart så hade 
systrarna Thörnqvist överlistat 
Isabelle Pettersson i Lidingömå-
let två gånger, och Tyresö tuffade 
på i samma stil och efter en bra 
slagen hörna ökade playmakern, 
Jennifer Egelryd på ledningen till 
3–0. Lidingö var ett slaget lag och 
de oroade Jennifer Bakai i hem-
mamålet väldigt sällan, ja Tyresös 
dominans var stundtals så stor 
att man emellanåt undrade ifall 
Lidingö ens hade bollen.

Dribblar och serverar
Dagens prestation stod Josefin 
Lindberg för när hon satte igång 
en soloräd från sin högerbacks-
position, någonstans vid mittlin-
jen. Jagad av en Lidingöspelare 
sprang hon ifrån denne med bol-
len vid fötterna. När så ytterligare 
en försvarande spelare dök upp 
fintade Lindberg de båda så att 
de sprang ihop. Därefter serve-
rade hon Frida Thörnqvist bollen 
vid straffpunkten och 4–0 var ett 
faktum.

4–0 stod sig till pausvilan och 
den andra halvleken blev en 
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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 

Parkourpark
HOPP Kultur- och fritidsnämnden 
har beslutat att bygga en ny par-
kourpark. När parken blir färdig 
får Tyresö regionens största 
utomhusområde för parkour.

Planen är att den nya parken ska 
byggas i anslutning till Skatepark 
135 bakom Tyresö centrum. Tan-
ken är att det ska bli regionens 
populäraste spontanidrottsplats 
och största parkourpark, vara 
anpassad för både stora och små 
nybörjare och fungera som en 
social samlingsplats. Ambition är 
att locka såväl killar som tjejer. I 
arbetet med att ta fram hur den 
nya parkourparken ska se ut har 
aktiva ungdomar och föreningar 
fått tycka till. Totalt avsätts 1,3 
miljoner kronor till projektet. 
Finansieringen villkoras dock av 
att en delfinansiering från Stock-
holms idrottsförbund på cirka 1 
miljon beviljas. När parken kan 
börja byggas är ännu inte klart.

ooo

Första sportoteket
SPORT Kommunfullmäktige har 
beslutat att öppna ett sportotek 
i Tyresö efter en motion från 
Socialdemokraterna.

Sportotek är en verksamhet där 
begagnad sportutrustning som 
inte längre används kan lämnas 
in för att sedan kunna lånas ut till 
de som behöver. Sportotek finns 
idag i Luleå där verksamheten 
bland annat har stöttats av Luleå 
hockey och Team Sportia. Syftet 
är att underlätta för barn och ung-
domar att prova på olika idrotts-
aktiviteter.

– Det är jättepositivt att fått 
fick igenom detta. Tyresö ska fort-
sätta vara en bra idrottskommun 
för barn och ungdomar och öppen 
för alla, vare sig man har ett funk-
tionshinder eller hinder av ekono-
misk karaktär, säger Karin Ljung 
(S), initiativtagare till motionen.

Var sportoteket kommer att 
ligga är ännu inte klart men i 
utredningen av frågan anges att 
det bör ligga centrumnära.

ooo

Titta in på öppen trädgård

FOTBOLL Lokomotivet som heter Tyresö FF tog sin tredje raka stor-
seger på ett soldränkt Bollmoravallen, på lördagseftermiddagen. IFK 
Lidingö, med den gamla Djurgårdsstjärnan, Elin Flyborg i frontlinjen, 
sa innan serien startade att de skulle vara med i toppstriden, men av 
det såg man intet denna dag.

16-åriga Victoria isaksson driver ännu en gång igenom IFK LIdingös mitt-
fält. FOTO: TN

Tredje raka segern för TFF

GRÖNT Den tredje juli öppnas 
tusen trädgårdar runt om i landet 
upp för beskådande. Flera av 
dem är i Tyresö eller i närheten.

Tyresö Nyheter har tittat in hos två 
av medlemmarna i Tyresö träd-
gårdssällskap för att få en aning 
om vad som kommer visas upp. Vi 
är fortfarande i början på somma-
ren och det är uppenbart att växt-
ligheten kommer se annorlunda 
ut i början på juli men redan nu 
kan man ana att detta är trädgår-
dar som kommer inspirera.

Ingeli Åkerberg i Trinntorp 
visar upp sin trädgård för fjärde 
gången och berättar att närmare 

hundra personer brukar ta chan-
sen att komma på besök. Det är 
många trädgårdsintresserade 
som passar på att utbyta erfa-
renheter och diskutera vad som 
fungerat och hur man kan få fart 
på en viss växt. Men även nybör-
jare kommer på besök och ser hur 
man kan organisera en trädgård. 
Hemma hos Ingeli kommer de 
mötas av både gula floden, röda 
rummet, vita havet, buskängen 
och prärien som är några av de 
delar som tomten är indelad i.

Medan Ingeli har en naturträd-
gård som kan breda ut sig över 
stora områden har Ingrid Gra-
néli i Krusboda betydligt mindre 

utrymme. Här är det en compact 
garden som gäller. Trots den lilla 
ytan har Ingrid en trädgård med 
planteringar i tre vädersträck. Här 
finns alltid något som blommar 
och trädgården har både skug-
gade, halvskuggade och soliga 
lägen. Även här finns olika rum 
som rymmer både en vägg, en spis 
och en säng.

Finns det då något tips att ge 
till de som funderar på sin träd-
gård nu?

– Fokusera på ett område i 
taget – annars är det lätt att man 
mest ser det man inte gjort, tipsar 
Ingeli.

ooo

Här är öppna träd-
gårdar i Tyresös 
närhet  den 3 juli
Björktickegången 82, Krusboda, 
Ingrid Granéli
Tegelbruksvägen 5, Trinntorp, 
Ingeli Åkerberg
Ulvsjövägen 25, Älta, Gunnel 
Sjöstedt Karlsson
Giffelvägen 7, Sköndal, Sanna 
Brolin
Plantor och växter säljs i 
samband med vissa av arrang-
emangen.
Fler öppna trädgårdar och mer 
info finns att få på Tyresö träd-
gårdssällskaps hemsida http://
www.tyreso-tradgardssallskap.
se/

Ingrid Granéli visar upp den Pelar-
guldbok som utgör hörnet på tom-
ten. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ingeli Åkerberg med en brons-
rodgersia. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Gula floden möter röda rummet. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

En växtvägg som kommer grönska 
den 3 juli. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ingrids trädgård ryms både utanför 
och innanför staketet. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ett ankare som återanvänts. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

Arbete pågår i trädgården. 
 FOTO: TYRESÖ NYHETER

12  MAJ 2016



SPORT/FRITID

Sheriffen av Nottingham och hans riddare. FOTO: KAIJSA KEUSCH

Medeltida folkfest  i nutid

FOTBOLL Hanvikens SK var upptryckta mot väggen med snaran kring 
halsen inför matchen mot Lindö IF i Södertrean på lördagen. Det var 
seriens två sämsta placerade lag som möttes och båda var i skriande 
behov av tre poäng.

Förra helgens grymma derbyför-
lust borta mot Älta IF, satt givet-
vis kvar som ett ärr i sargade 
spelarsjälar. Men det var också 
ett friskare Hanviken vi fick se. 
Exempelvis var David Quist till-
baka som mittback, så att Mattias 
Östberg kunde ta steget upp på 
mittfältet, och på så sätt ge laget 
den balans det så väl behöver.

Det var en trevande inledning 
och båda lagen är spända, och det 
är fler passningar som går fel, än 
som går rätt. Trots att HSK har 
ett litet övertag så är det Lindö 
som skapar chanserna. Främst är 
det Mohammed Kabia som oroar 
Hanvikenförsvaret. Det är också 
Kabia som ser till att Lindö tar 
ledningen i 38:e minuten, och ser 
till att gästerna har en nätt och 
behändig ledning i paus.

Den andra halvleken startar 
med att ett betydligt aggressivare 
Hanviken kommer ut på planen. 

Men det dröjer till 66:e minuten 
innan Jonathan Avernäs görs ner 
i straffområdet, och lagkaptenen, 
Richard Jansson iskallt slår in den 
påföljande straffsparken.

Nu var HSK på gång, bara för 
att några minuter senare, åka på 
nästa kalldusch. En hörna och lite 
väl mycket trafik framför Linus 
Lindeberg i Hanvikens mål och 
Benjamin Hamzic lyckas få en tå 
på bollen och Viken var återigen i 
underläge. Detta var i princip för-
sta gången på hela andra halvlek 
som Lindö hade mer än fem spe-
lare på Hanvikens planhalva.

Hanviken ger dock inte tappt 
och frontlinjen, ledd av Jonathan 
Avernäs fortsatte att hota och 
göra livet allt surare för de vilt 
kämpande gästerna. Nyinsatta 
William Swedbäck tog sig i 73:e 
minuten fram på vänsterkanten 
och slog in bollen mot straffpunk-
ten. Christopher Lundin, som inte 

gjort så mycket ditintills i match-
en höll sig framme och kvitterade 
till 2–2.

Detta var bara början till den 
riktiga dramatiken. När Avernäs 
blir nersparkad bakifrån med 
bara målvakten kvar att ta sig 
förbi, väntade de flesta på ett rött 
kort, men domaren valde att fria, 
något som gjorde flera HSK spe-
lare märkbart upprörda.

När två minuter återstår av 
ordinarie matchtid så smeker, den 
för övrigt utmärkte, Avernäs fram 

en yttersida till Lundin som iskallt 
chippar bollen över målvakten 
och HSK är i ledning för första 
gången på 448 matchminuter.

Avernäs får därefter äran att 
avsluta matchen med att skruva 
in ett skott från distans, på ett 
synnerligen värdigt sätt. Tre otro-
ligt viktiga poäng för Hanviken 
och säkerligen stärker det själv-
förtroendet en hel del inför nästa 
viktiga bottenmatch mot Trosa/
Vagnhärad nästa lördag.

ooo

Christopher Lundin togs hårt av det robusta Ältaförsvaret i derbyt förra 
helgen. FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

transportsträcka för hemmalaget. 
Mycket duktiga Victoria Isaks-
son, vred ytterligare om kniven i 
Lidingös mage och utökade TFF’s 
ledning till 5–0, innan hon fick 
utgå på grund av knäskada.

Tröstmål i slutet
I matchens slutskede lyckades 
Hedvig Hillerhag att ge Lidingö 
ett tröstmål så att slutresultatet 
kunde skrivas till 5–1. En bra 
dag på jobbet kan man kalla det. 
Ingen märkvärdig insats av Tyre-
sö, men ändå ytterligare en stor-
seger under bältet. Tyresö gick 
i och med segern upp i serieled-
ning, lite tack vare att IK Tun som 
den senaste veckan tagit poäng 
av Triangeln och besegrat Söder-
snäckorna.

Upp till bevis
Det är just IK Tun som står som 
nästa motståndare och där kom-
mer tyresötjejerna verkligen få 
bekänna färg, så sätt er i bilen 
(samåk helst) och kör till Ensta-
berga nästa lördag. Avspark 13.00.

ooo

Hanviken i behov av poängTredje raka segern för TFF

DÅTID Under den gångna försom-
marhelgen med prunkande äppel-
träd och ljuv försommargrönska 
passade många tyresöbor att ta 
sig ut till området kring Prinsvil-
lan där Tyresö medeltidsdagar 
gick av stapeln.

En familjefest, med allt från korg-
karusellen Balder till gycklarsko-
la, narrar och medeltida marknad.

Musrouletten lockade många 
ivriga spelare att satsa på vilket 
hål musen Utbrytarkungen kom-
mer att springa in i. Linnea Påls-
son, från Linköping arbetar på 
sin första medeltidsfestival och 
tar hand om musrouletten och 
mössen som turas om att springa 
i rouletten.

– Många barn vill klappa Utbry-
tarkungen, men det går inte för 
mössens skull. De blir för stres-
sade, säger hon.

Några som inte visste om att 
de skulle till medeltidsdagarna är 
systrarna Alva och Tilde Kristina 
Persson från Fruängen. De blev 
glatt överraskade av sin mormor 
och morfar med en utflykt till 
Tyresö.

– Det är kul med alla marknads-
stånden, särskilt där de säljer pil-
bågar, men det är så dyrt. Jag är 

inspirerad av min favoritfilm The 
Hunger Games och skulle gärna 
vilja skjuta med pil och båge som 
den kvinnliga huvudkaraktären 
gör, säger Tilde Kristina Persson.

Vid Marknadsplatsen står Lir & 
Lur för medeltida musik med vev-
lira, flöjt och sång. När gycklar-
gruppen Pest & Kolera uppträder 
lockar de en storpublik.

– Pest & Kolera säkrar mössan, 
skriker gycklarna och ger publi-
ken vad de vill ha med galna upp-
tåg, som Hopp-å-pulten of Horror, 
en slags gungbräda som de hop-
par ifrån och gör volter i luften. 
Till grönsaks-slangbellan, modell 
jättestor, tar de hjälp av personer 
i publiken när de ska skjuta prick 
med tomat, paprika och sallad.

En av de stora höjdpunkterna 
är tornerspelen med Arboga Kus-
kar. Robin Hood med sin älskade 
Lady Marion och Broder Tuck tar 
sig an Sheriffens riddare på rän-
narbanan. Publiken på picknicfil-
tar intill banan fick hjälpa till att 
heja på, men desto roligare var 
det att bua åt Sheriffens riddare. 
Det stod klart att tyresöborna 
hejar på Robin Hood. Han som 
har mottot: Att ta från de rika och 
ge åt de fattiga.

ooo
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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!

JAZZ
26/5 kl 19.30. Lill-Bengths Sväng-
gäng. Förband 18.45. Dragspel 
med komp, sax, gitarr, bas, trum-
mor. Plats: Restaurang Spis & Vin. 
Inträde: 120/150, under 30 år fritt. 
Bordsbeställning 08-742 80 00.  
Arr: Tyresö Jazz & Blues Club.

VERNISAGE
28/5 kl 12–15. Eva Berganvall 
måleri. Utställningen pågår i Tyresö 
konsthall i biblioteket Tyresö C, fram 
till 20 augusti. Arr: Tyresö kommun.

JAZZKRYSSNING
29/5. Kryssning till Åland med 
Tyresö Jazzband. Bussar från Alle-
plan och Krusboda kl 12/Tyresö C kl 
12.15. Åter ca 21.45. Pris t/r buss 
och båt: 50 kr. Anmälan till Eckerö-
linjen 0175-258 00 senast 25/5. 
Ange kod 5JAZZ. Arr: Tyresö Jazz-
band och Tyresö Jazz & Blues Club.

KULTURSKOLAN
30/5 kl 16–19. Kulturskolans dag i 
Tyresö centrum och biblioteket. Elev-
erna visar upp sig och underhåller. 
Konsert på centrumtorget kl 18.30. 
Arr: Tyresö kommun, Kulturskolan.

NATURGUIDNING
1/6. Gratis lättvandrad naturguid-
ning längs Tyresö-Flatens norra 
strand till Gammelström. Samling kl 
10 vid busshållplats Nyfors. Cirka 
3 timmar inkl matsäckspaus. Arr: 
Tyresö kommun.

HÄSTEN DAG
6/6 kl 8–16. Regional Paraddres-
syrtävling. Kom och se ryttare med 
funktionsnedsättning glänsa på 
dressyrbanan. Ponnyridning, fika, 
lunch, fiskdamm och mycket mer. 
Plats: Fårdala gård. Arr: Tyresö Ryt-
tarförening.

NATIONALDAGEN
6/6 kl 15–16. Fira dagen och 
hälsa Tyresös alla nya medborgare 
välkomna. Västafrikansk dans och 
musik med Guinea Namounyi och 
Kulturella folkdansgillet. Sång, 
musik och posei med kulturstipen-
diaterna Aina Miyagi Magnell, Elisa 
Ralphsdotter Onegård och Char-
lotte Krook. Kulturskolans fiolelever 
Johanna Dciofalo Khodaverdian och 
Daniela Brito spelar. Piano: Annika 
Dandanell. Arr: Tyresö kommun.

Marie Linder som bor i en hyres-
lägenhet på Koriandergränd är 
numera också ordförande för 
Hyresgästföreningen i Sverige. 
Hon förklarar för Ann Sandin-

Lindgren vad som måste göras för 
att det ska byggas mer i Sverige 
och i Tyresö. Hon beskriver hur 
orättvist det är mellan olika upp-
låtelseformer.

När Lena Gustafsson flyttade till 
Tyresö för några år sedan började 
hon lyssna på Tyresöradion. Ann 
Sandin-Lindgren bjöd in henne 
till studion för att berätta hur 
hon som lyssnare uppfattar vår 
radio. Man pratar också om hen-
nes långa yrkesliv inom folktand-
vården, miljöarbete, trädgård, 
hoj-åkande och hennes kärlek till 
Tyresö och Värmland.

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

Hur ska det byggas?

En trogen 
lyssnare

Våld i  
religioner?
Radiomakarna Ann Sandin-Lind-
gren och Carl-Olof Strand disku-
terar om man kan finna stöd för 
våldsanvändning i världsreligio-
nerna. Är kärleksbudskapet stör-
re i Bibeln jämfört med Koranen? 
I gamla testamentet kan man ju 
hitta många partier som stöder 
våld. Carl-Olof försöker ge svar.

Smärta på 
många vis
Dr Lenas Hörna, Tyresöradions 
medicinska magasin, tar upp 
ämnet smärta. Vad är det som gör 
ont, hur går det till, vad menas 
med totala smärtbegreppet och 
kan man verkligen tycka om 
smärta? Programmakarna Lena 
Hjelmérus och Leif Bratt trasslar 
sig igenom smärtans mysterier 
och enas om att inte äta surström-
ming i studion tillsammans.

Lära sig 
svenska  som ny
Lärarna Emma Birkholz och Karin 
Friberg på Nyboda skola under-
visar nyanlända elever i ämnet 
”Svenska som andra språk”. De 
berättar för Ann Sandin-Lindgren 
hur det är att ta emot cirka 25 nya 
elever under läsåret från bland 
annat Afghanistan och Somalia 
som inte kan språket. Hur gör 
man? Vad har de för erfarenheter? 
Hur kan Tyresö förbättra integra-
tionen?

Den franska 
folkbilen 2CV
I ett reportage av Jerker Petters-
son får vi följa med till vårens 
mekarträff för Citroën 2CV entu-
siaster i Länna, där det fixas med 
bilarna inför sommarens utfär-
der. Vi får även höra Bo Fors-
berg berätta om hur importen av 
Citroën 2CV gick till på 1980-talet.

I ett annat program får vi njuta 
av sex visor som hyllar samma - 
Citroën 2CV. Det är Sven-Gösta 
Källström från Gnesta som både 
skrivit, komponerat och framför 
dessa unika låtar på Tyresöra-
dion.

Tusen 
trädgårdar 
Sista delen i Tyresö Trädgårds-
sällskaps serie Odla med TTS 
handlar om sommarens stora 
händelse – söndagen den 3 juli 
hålls trädgårdar öppna i hela Sve-
rige. Vi släpper in er lyssnare i en 
studiecirkel när vi planerar dagen 
och berättar om våra trädgårdar. I 
programmet intervjuas trädgårds-
journalisten Gunnel Carlsson som 
startade Tusen trädgårdar.
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Kryss nr 4  
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  
5 september 2016 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 4”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 3, 2016
1:a: Arne Wirdahl, Granängsringen.
2–5: Sonja Södertröm, Lupingränd.
Pia Bäcklin, Diamantgången.
IngaLill Rickan, Flåhackebacken.
Birgit Winroth, Maria Sofias väg.

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 3” 
och skicka senast 
den 10 maj 2016 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Britt!
Britt Wessel, Maria Sofias väg, gav  
oss rätt svar på bilgåta nr 3: ”Bilden 
föreställer soluret i Tyresö Slotts-
park. Min mamma som läst latin i 
skolan, berättade alltid när vi var i 
Slottsparken vad inskriptionen på 
soluret betyder: Numero horas nisi 
serenas, sed interea fugit irrepara-
bile tempus. Fritt översatt: Jag räk-
nar blott de ljusa stunderna, under 
tiden flyr tiden oåterkalleligt. Min 
lärdom av mammas vishet blev: 
Fånga dagen!”

FOTO: KAIJSA KEUSCH

FOTO: KAIJSA KEUSCH

Rätta lösningen på kryss nr 3, 2016.
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Tyresöradions ”melodikryss” nr 4

MUSIK Här kommer Sommarkrysset. Det är lite 
större, har fler musikinslag och är lite svårare. 
Men det finns gott om tid att lösa det.

Det är Marie Öquist och Björn Malmberg som kon-
struerar Tyresöradions och Tyresö Nyheters egna 
Musikkryss.

Kryssrutan finns förutom på den här sidan, 
också på tyresöradions hemsida. Där kan du 
också fylla i krysset och skicka in din lösning till:
info@tyresoradion.se

Eller så skickar du din lösning till:
Björn Malmberg
Gudöterrassen 622
135 53 Tyresö

Sommarkrysset hörs på 91,4 MHz från den 19 juni 
till den 14 augusti. Då ska du också skicka in ditt 
svar och kanske vinna tre Trisslotter i första pris 
eller en Trisslott i andra eller tredje pris. Miljon-
vinster väntar! Lycka till!

ooo

Marie Öquist  och Björn Malmberg. 
 FOTO: TYRESÖRADION
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Soligt Första maj
Traditionsenligt tågade 
Första maj-tåget genom 
Tyresö.

Orkestern spelade 
taktfast och tåget lan-
dade vid centrum där tal 
hölls. 

ooo FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM
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Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16, 

Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

radiovägen 4, tel 742 71 72
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transport bilar

Däck och bilverkstad

– säker och  
bekväm förvaring!
Fråga oss
om priser!

Däck-
 hotell Din 
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Mitsubishi-
verkstad

TYRESÖ RUNT

Tufft för Tyresö gymnasium Gymnasieelever 
på Eurovisions-
veckan

PRAKTIK Från Tyresö fick gym-
nasieelever praktisera.

Nio elever från Hotell- och 
turismprogrammet på Tyresö 
gymnasium jobbade på Qua-
lity Globe Hotel under veckan 
för Eurovision Song Contest. I 
arbetet ingick att assistera årets 
svenska artist Frans, men även 
att stå till förfogande för de övriga 
delegationerna.

ooo

SKOLA Den 16 maj gick tiden 
ut för andra söket till hösttermi-
nens gymnasieutbildningar. För-
sta sökomgången som slutade 
den 15 februari resulterade i låga 
söksiffror till de högskoleförbe-
redande programmen på Tyresö 
gymnasium.

Ekonomiprogrammen hade totalt 
7 antagna till de 32 platserna, 
samhällsprogrammen 9 till 32 
platser och teknikprogrammen 8 
till 32 platser.

Oförändrat svårt
Andra sökomgången som avslu-
tades den 16 maj, medförde inga 
egentliga förändringar i siffrorna 
och utgångsläget var med detta 
oförändrat svårt inför den kom-
mande höstterminen.

– Vi kan konstatera att anta-
let elever som söker till Tyresö 
är betydligt högre bland dem 
som söker Tyresö i andra hand 
och särskilt i tredje hand, men 
det påverkar inte slutresultatet i 
någon egentlig grad, konstaterar 
Kristjan Vaigur, gruppledare för 
Socialdemokraterna i gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden.

Intaget stoppas till hösten
Utifrån detta har nu den mode-
ratledda alliansen kommit fram 
till att stoppa intaget till de hög-
skoleförberedande programmen 
som skulle starta till hösttermi-

nen. Det blir alltså inga elever i 
årskurs 1 till dessa program vid 
terminsstarten.

– Vi tolkar detta som det första 
steget till att hela den högskole-
förberedande (”teoretiska”) delen 
av Tyresö gymnasium är nerlagd 
och borta om tre år. Väldigt trå-
kigt och en klar förlust för Tyresö. 
En kommun av vår storlek, med 
50 000 invånare om några år, ska 

ha ett eget komplett gymnasium 
i sin profil, understryker Kristjan 
Vaigur.

Vad händer nu?
– En mycket viktig fråga är också 
vad som ska hända med allian-
sens planerade kultur- och kun-
skapscentrum, som ska byggas 
i anslutning till Tyresö centrum. 
Alliansen planerade att flytta 

gymnasiets högskoleförberedan-
de del, tillsammans med vuxen-
utbildningen, till detta centrum 
2019, vilket också skulle betyda 
en närapå tredubbling av hyres- 
och driftskostnaden till närmare 
30 miljoner per år. Många frågor 
och ännu så länge inga svar, sam-
manfattar Kristjan Vaigur det 
komplicerade läget för gymnasiet.

ooo

Från teknikprogrammets studiebesök på Formula 1 Student, elevprojekt med racing. FOTO: IVAR BENGTSSON

Sofia Granberg går andra året på 
Hotell- och turismprogrammet. 
 FOTO: LARS FUGLESAND

Tillsammans med åtta andra elev-
er från Tyresö fick Sofia praktisera. 
 FOTO: LARS FUGLESAND
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