
 

Världens roligaste Tyresöfrågesport! 
 

1. Den välkände Tyresöprofilen och f.d. partiledaren Ingvar Carlsson är ett 
fanatiskt fan av ett svart-gult fotbollslag. Vilket? 

 
a) AIK 
b) Skellefteå AIK 
c) Elfsborg 

 
2. Det fantastiska Tyresö Slott byggdes av friherre Gabriel Gustafsson 

Oxenstierna, bror till den kände rikskanslern Axel Oxenstierna. Vilket 
århundrade dog Axel Oxenstierna? 

 
a) 1400-talet 
b) 1500-talet 
c) 1600-talet 

 
3. Måns Zelmerlöw vann häromdagen mello med låten heroes. Textförfattarna 

är Anton Malmberg hård af Segerstad, samt makarna Linnea och Joy, där den 
senare bland annat gått på Tyresö Gymnasium, men vad heter de i efternamn 

 
a) Deb 
b) Web 
c) Geb 

 
4. KDU:s ordförande Sara Skyttedal föddes i kommunen, men vilket årtal? 

 
a) 1984 
b) 1986 
c) 1987 

 
5. Tyresö FF:s damlag spelade ett par år i fotbollsallsvenskan, innan föreningen 

gick i konkurs ledd av den moderate före detta kommunfullmäktige 
ordföranden Hans Lindberg. En av de ledande spelarna var Marta Viera da 
Silva, som under ett antal år innan Tyresö spelade i Umeå IK. Hur många 
SM-guld vann hon i Umeå IK? 

 
a) 4 
b) 5 
c) 6 

 
 
 
 



 

  

6. De centrala delarna av Tyresö heter just Tyresö Centrum, men innan dess 
gick de under namnet Bollmora Centrum, med ett betydligt skamfilat rykte. 
Vilken filmkaraktär bodde i detta skamfilade och hårda område? 

 
a) Kurt Wallander 
b) Gunvald Larsson 
c) Martin Beck 

 
7. Bollmora har också fått en egen lag uppkallad efter sig, Lex Bollmora. Vad 

innebar den? 
 

a) Att kommunala fastighetsbolag får verka i andra kommuner än den egna. 
b) Att kommuner får delfinansiera byggprojekt.  
c) Att en kommun inte behöver debitera sina invånare de fulla 

exploateringskostnaderna för VA. 

 

8. Den kände hockeyprofilen Johan Garpenlöv är född i Tyresö och har Tyresö 

Hockey som moderklubb. Han har tagit SM-guld med Djurgården och spelat 

i NHL i många år. Idag är han scout åt NHL-klubben Dallas. Men vad heter 

de mer än Dallas? 

 

a) Cowboys 

b) Oilers 

c) Stars 

 

9. Thorsten Flinck är född i Stockholms norraförorter, men har bott i 

kommunen med stort T. Thorsten Flinck har barn med Annika Jankell. 

Vilken känd nykterist levde Annika Jankell med innan relationen med Flinck. 

 

a) Bosse Ringholm 

b) Robert Wells 

c) Adam Tensta 

 

10. Med dunder och brak slog gruppen Rednex igenom och försvann på 90-talet. 

Merparten av gruppens medlemmar kommer och bor i kommunen. Vad 

hette deras genombrotts hit? 

 

a) Cotton Eyed Joe 

b) Vill du bli min fru 

c) Wish you were here 

 

 


