Nytänkande nödvändigt
n Det kommer att krävas både politiskt mod och nytänkande

för att klara kommande års utmaningar i Tyresö. Innevarande år
kommer med största säkerhet att ge ett bokslut som ekonomiskt
går back. Med växande behov inom alla områden och försämrad
ekonomi krävs prioriteringar och uthållighet. Ledare, sid 2

”Riktigt lyckad
blir svamputflykten om en
finner blodriskor.”
Jerry Svensson, sid 11

Kredithandeln måste upphöra
n Trots en lång tid av högkonjunktur har Moderaterna inte sparat

i ladorna för svåra tider. Kommunen har stora lån som kommer
att öka och räntorna som idag är låga kommer inte alltid att vara
det. Tyvärr saknas en medvetenhet hos Moderaterna om allvaret
i situationen. Det är ofattbart. Debatt, sid 4
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Minskad
jämställdhet
n Det nya kommunfullmäk-

tige har en minskad andel
kvinnor än efter valet 2014.
Med en jämnare könsfördelning på valsedlarna hade det
inte inträffat. Sid 3

Värme från
underjorden
n Tyresö bostäder satsar

på bergvärme och halverar
uppvärmningskostnaderna.
Bra för miljön och ekonomin. Sid 5

Tyresöinitiativet
n Processen när ett förslag

kommit in kortas från 90 till
30 dagar. De som lagt förslag
får snabbare besked. Sid 6

Valet i alla områden
n Valet gav inget tydligt

besked och ännu finns ingen
överenskommelse om hur
styret i Tyresö ska ut. Se hur
tyresöborna röstade område
för område. Sid 8–9

Spårupprustning
n Motionsspåren i Alby kom-

mer att rustas upp med ny
beläggning och belysning.
Upprustningen ingår i projektet ”Attraktiva Alby”. Sid 11

Irritationen i köerna vid betalningsautomaterna är stor. Automaterna krånglar och instruktionerna är bristfälliga.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nya p-regler är oklara
n Den

25 september meddelade
Tyresö centrum på sin Facebooksida att det från och med den 1
oktober blir nya parkeringsregler
vid centrum.
Parkeringsskivan skrotas och
istället införs digitala lösningar.
Det är numera endast möjligt att

parkera gratis i max två timmar,
därefter blir timtaxan 15 kronor
vid betalning i automat och 19,95
vid betalning i appen Easypark där
det tidigare var fri parkering i max
tre timmar. Det är heller inte möjligt att stå mer än två gratis-timmar
per dygn.

Åsikterna bland tyresöborna är
starka. De digitala lösningarna upplevs av många som krångliga, och
både kunder och handlare är missnöjda. Flera upplever också att det
är en försämring att man numera
endast kan parkera 2 timmar kostnadsfritt istället för 3 timmar. Sid 5

Nu är hösten här!

Vi kan hjälpa er med trädgårdsanläggning, skötsel,
beskärning och stenläggning. Just nu har vi extra
bra priser på plantering av häckar. Vi har fortfarande
ett stort utbud av perenner, buskar och träd.
Välkommen till en riktig handelsträdgård med personlig service på
Ältavägen 107 mellan Hellasgården och Älta centrum. Eddie med personal

Första hindret
avklarat
n I kvalspelet till fotbollens

Division 3 klarade Hanviken
av IFK Tumba. Med en 2–0seger Med detta tog tyresölaget tre viktiga poäng. Sid 12

Bollmoran …

… minns.
    Sid 2
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På torsdag den 25 oktober samlas Tyresös nya kommunfullmäktige
för första gången efter höstens val. De 51 ledamöterna och deras
ersättare kan se fram emot en period med mycket viktiga och svåra
beslut. Nya bostäder planeras i alla kommundelar och situationen
inom skolan, förskolan och omsorgerna är redan i utgångsläget
ansträngt. Det finns alltså en lång rad behov att tillgodose.
Problemet är att ekonomin börjar svikta.

Stora behov i en
sviktande ekonomi
F

ortfarande finns ingen uppgörelse mellan de politiska partierna i Tyresö om hur
kommunen ska styras de kommande fyra
åren. Det blev ju ingen klar majoritet i höstens
val och det pågår därför diskussioner. Med 24
mandat för de borgerliga och 21 för de rödgröna krävs att något av partierna i de traditionella
blocken byter sida.
Att ta stöd av Sverigedemokraterna för att
nå en majoritet är en högst osannolik lösning i
Tyresö. Hur det än går får den nya majoriteten
stora och svåra uppgifter att brottas med. Skolan behöver en rejäl satsning. Både i nya lokaler
och förbättrade förutsättningar i klassrummet.
Antalet äldre tyresöbor ökar och behovet av
omsorgsplatser är redan i utgångsläget för litet.
Förskolan behöver också byggas ut och det
saknas gruppbostäder för personer i behov av
särskilt stöd.
Det pågår också en kraftfull utveckling av
Tyresö i alla kommundelar och den måste fortgå. I öster arbetas det för fullt med nya detaljplaner för att skapa bättre förutsättningar för
permanentboende. Tyresövägen behöver få
ytterligare ett körfält för att snabba upp det
ökande trafikflödet. Wättingestråket, Tyresö
centrum och Bäverbäcksområdet är tre delar i
Bollmora som utvecklas med mycket bostäder

och service. I Trollbäcken ses området längs
Vendelsövägen över för att både ge fler bostäder
ökad service och trivsam miljö. Allt detta och
lite till ska klaras av i en situation när ekonomin
verkar ha pikat.
Årets bokslut hamnar med stor sannolikhet på ett negativt resultat för första
gången på över 20 år. Redan nästa år
kommer besparingar att behövas för att
klara kravet om god ekonomisk hushållning.
Och framåt blir det nog ännu kärvare. Det blir
alltså en grannlaga uppgift att prioritera och
tänka bort det som inte är nödvändigt. Det kommer att krävas både politiskt mod och uppfinningsrikedom för att klara den uppgiften. Den
nya majoriteten, hur den än ser ut, kommer att
möta kritik och då gäller det att hålla i.
Tidigare kommunledningar där socialdemokraterna ingått har orkat, detta egentligen
otacksamma arbete. De traditionellt borgerliga
majoriteterna har inte gjort det. För tyresöbornas framtida väl skulle alltså en blocköverskridande majoritet där socialdemokraterna ingår
vara att föredra.

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat
I förra veckans Uppdrag Granskning uppmärksammades
att många kommuner drabbats av bluffakturor som man
dessutom betalat. Kommunala skattepengar har alltså
gått till skumma företag som systematiskt försöker lurat
många. UG rapporterade att alla kommuner i Stockholms
län drabbats. Alla utom Tyresö kommun. ”Med stöd av
kommundirektör och ledningsgrupp så har vi arbetat för
att få färre beställare i kommunen, som istället kan mer.
Risken att utsättas för blufföretag minskar, vilket gör att
vi har en bättre kontroll än många andra kommuner, säger
Hillevi Hedberg, kommunens enhetschef för ekonomiservice i en intervju för SVT.
Alla fakturor i Tyresö granskas centralt. Kommunen har
också sedan länge använt sig av extern hjälp. Ett företag
granskar att nya leverantörer till exempel har F-skatt och
att de inte finns på Svensk handels varningslista.” Härligt
med alerta tjänstepersoner i kommunen. Det känns tryggt
i Trivsamma Tyresö.

ooo

Kommunfakta: Invånare i Tyresö

Antalet invånare i kommunen växer ständigt. Vi närmar oss nu 50 000 invånare i
Tyresö. 60-talets tillväxt kommer vi dock aldrig att komma tillbaka till.

Sol och sjö är det bästa som finns
näst gulliga ungar och härliga kvinns.
Kvinns och ungar, sol och sjö
det har vi ju här i Tyresö.
S.

Antal invånare i Tyresö, 1950 till idag
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Mindre jämställt än
efter valet 2014

Simskola för nyanlända saknar lärare
SÄKERHET I oktober 2017 fick
Utvecklingsförvaltningen i uppdrag av ordförande i kultur och
fritidsnämnden att undersöka
om Tyresö har förutsättningar att
ingå i Svenska livräddningssällskapets projekt, i syfte att erbjuda
simundervisning för nyanlända.
På kultur och fritidsnämnden 25
september meddelades att uppdraget inte kunde genomföras på
grund av ”brist på simlärare”.

JÄMSTÄLLDHET Efter valet den
9 september kan konstateras
att den totala könsfördelningen i
Tyresös nya kommunfullmäktige
blir 45 procent kvinnor och 55
procent män.

ooo

Kommunen stödköper svenskt kött

Efter valet 2014 bestod fullmäktige av 47 procent kvinnor och 53
procent män. Efter fyra år (efter
avhopp och byten) består fullmäktige av 61 procent män och
39 procent kvinnor.

LIVSMEDEL Tyresös kommunstyrelse har beslutat att öka inköpen
av svenskt kött fram till april 2019
till ett värde av 500 000 kronor.
Bakgrunden är att sommarens
torka och att knappa foderskördar
tvingas svenska bönder slakta sina
djur. Det är dock lång väntetid till
slakterier som menar att efterfrågan måste öka för att de ska vilja
slakta fler djur. Tyresö kommun
kan bidra till detta genom att köpa
in en större andel svenskt kött.

Kvinnliga avhopp vanligare
Tyresö Nyheter har tidigare rapporterat om att det under en mandatperiod är vanligare att kvinnor
hoppar av kommunala förtroendeuppdrag, inte bara i Tyresö utan
i hela landet och att det enligt SCB
bland annat kan ha att göra med
ett otrevligt debattklimat, känslor
av maktlöshet eller hård styrning
inom det egna partiet.
Stora skillnader
Det är dock stora skillnader i
könsfördelningen mellan olika
partier. Av Sverigedemokraternas
6 ledamöter invalda i kommunfullmäktige finns ingen kvinna.
Kristdemokraternas 2 ledamöter
är båda kvinnor.
Av Moderaternas 14 ledamöter
är 8 män och 6 kvinnor, av Socialdemokraternas 15 ledamöter är 8
kvinnor och 7 män.
– Det är viktigt med en jämn
könsfördelning inom politiken.
Man har olika perspektiv i olika
frågor och representation är första steget i att fler perspektiv får

ooo

Sportotek
Ett läge att sträva efter.

ILLUSTRATION: PIXABAY

höras. Att andelen kvinnor som
väljs in i fullmäktige minskar och
inte ökar, ligger inte rätt i tiden.

Problematiskt
– För mig känns det problematiskt där partier med mer än
enstaka ledamöter i fullmäktige
inte representeras av fler än ett
kön. Det säger mycket om deras
prioriteringar, säger Johanna
Schaub (S) nyinvald ledamot i
kommunfullmäktige.
ooo

UTRUSTNING Kultur- och fritidsnämnden har bett om extra medel
från kommunstyrelsen för att
starta upp ett Sportotek/Fritidsbank med möjlighet att hyra fritidsutrustning. Förslag på vart det
isåfall ska öppnas har inte lagts
fram. När tyresöborna kommer
att kunna hyra första skridskon
är därmed fortfarande oklart.
ooo

Johanna Schaub (S), nyinvald ledamot i kommunfullmäktige.
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Tyresö blåare än Sverige som helhet
RIKSDAG Även om Sverige inte
ännu har en ny regering efter
valet i september, så står några
saker klart. För första gången
på mycket länge har Tyresö två
ledamöter i Sveriges riksdag.

Mathias Tegnér (S) som har varit
riksdagsledamot och statsrådsersättare för Ibrahim Baylan sedan
2014 fick i och med valet ett eget
mandat. Under förra mandatperioden flyttade också Tomas
Tobé (M), Moderaternas nuvarande rättspolitiska talesperson
till kommunen och Trollbäcken.
Efter valet är Tomas Tobé vald
från Stockholms läns valkrets.
Mathias Tegnér är tyresöbo
sedan 1984 och har länge varit
aktiv som fritidspolitiker i Tyresö,
dock ej som heltidspolitiker. Han
kommer fortsätta vara tjänstledig
från Hennes & Mauritz, där han har
arbetat som controller och ekonomichef. Idag bor han i Öringe.
Tomas Tobé kom in i riksdagen efter valet 2006. Han har varit
ordförande i tre olika utskott;
arbetsmarknadsutskottet, utbildningsutskottet, och justitieutskottet. Tomas Tobé var också mode-
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TILLSAMMANS KAN
VI GE RESULTAT!
Vill du vara med?
Solidaritet-rättvisa
Välkommen att
kontakta oss!
Trollbäckenföreningen
Peter Hansen
Tel. 070-795 56 27

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. 070-279 36 71

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

Mathias Tegnér (S).

FOTO: RIKSDAGEN

Tomas Tobé (M).

FOTO: RIKSDAGEN

raternas partisekreterare under
åren 2015 till 2017 och därefter
rättspolitisk talesperson.
I kommunvalet i Tyresö blev
Socialdemokraterna största parti.
I riksdagsvalet är Moderaterna

fortfarande det största partiet
med 25,84 procent tyresöbornas
röster. Dock har partiet minskat
kraftigt från toppnoteringen över
42 procent i valet 2010. Näst störst
parti i riksdagsvalet i Tyresö var

Socialdemokraterna med 23,87
procent. Den nyvalda riksdagen
och de två valda riksdagsledamöterna från Tyresö tillträdde sina
uppdrag den 24 september.
ooo
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Varning för den växande snöbollen

F

ör många år sedan bodde jag granne med en ung
familj. De var trevliga. Vi umgicks inte jättemycket,
men vi pratade lite när vi sågs i trapphuset och lånade grejor av varandra. De hade jobb båda två, men deras
ekonomi var ganska knackig. När lönekontona var tömda i
slutet på månaden, åkte de ner till bensinmacken och handlade mat på kreditkortet. De visste givetvis att maten var
dyrare där, och att räntan på kreditkortet var skyhög, men
de gjorde det ändå. Månad efter månad. Jag, som hade fått
en kassabok för att hålla ordning på veckopengen redan
när jag var 10 år, led av att se hur de varje månad förvärrade
sin situation och sköt problemen framför sig.
Det är givetvis så att var och en måste ta sitt eget ansvar.
Men tänk om de som bestämmer över dina pengar, de som
du räckt över plånboken till, inte gör det ansvarsfullt? Så
är det faktiskt i Tyresö idag. Vår gemensamma ekonomi,
våra skattepengar, hanteras kortsiktigt och ansvarslöst,
och problemen skjuts till morgondagen.
Vi befinner oss fortfarande i en högkonjunktur, skatte
intäkterna är goda och räntorna är låga. Trots de goda
åren har Moderaterna inte lyckats spara i ladorna. Kommunen har stora lån, som kommer att öka ytterligare med
kommande investeringar. Att räntorna kommer att öka
framöver ser vi redan idag tydliga tecken på. Kommunens
marginella överskott de senaste åren har enbart kunna
upprätthållas av engångsintäkter av olika slag. I flera år
fick Sveriges alla kommuner tillbaka enorma belopp för
försäkringspremier som växt sig för stora, vilket räddade
ekonomin för många kommuner. För Tyresös del nåddes
svarta siffror på grund av att man också sålde ut tillgång-

Det värsta i
situationen
är bristen
på medvetenhet
från den
politiska
ledningen.

FOTO: JENNY IVARSSON

arna genom markförsäljningar. De pengarna har använts
för att klara driftbudgeten.
Enligt min uppfattning är Tyresös ekonomi i dagsläget
sämre än mina grannars ekonomi var. De hade åtminstone

inte försatt sig i en situation där de också var tvungna att
sälja möblerna för att köpa mjölk till barnen.
Det värsta i situationen är bristen på medvetenhet från
den politiska ledningen, hos Moderaterna. De ägnar mer
energi åt att måla upp en bild av att allt är bra, än att erkänna problemen. Minst energi lägger de på att utveckla verksamheterna. Skolan är ett tydligt exempel. Beskrivningen
av att allt hela tiden blir bättre, trots år av nerskärningar,
låg lärartäthet och ökade klyftor ter sig allt mer bisarr och
verklighetsfrånvänd.
Socialnämnden har i många år dragits med stora underskott, dessa ser ut att parkera sig på ofattbara minus drygt
50 miljoner i år liksom förra året. Tanken, att budgeten inte
räcker, har inte slagit de styrande politikerna. Istället lägger de varje år en ny budget som baseras på den som bevisligen inte fungerade året innan. Varje år kommer istället
en idé om att verksamheten kan spara ihop de pengarna.
Resultaten blir inte helt oväntat att besparingarna sker på
det förebyggande arbetet, eftersom det lagstadgade arbetet
inte går att ta bort. Ju större underskott, desto mindre förebyggande arbete alltså. Vilket gör att moderaterna bäddat i
många år för att kostnaderna inte stoppas i tid, utan rullas
framför sig som en snöboll.
Mina grannar fick ordning på sin ekonomi till slut, tack
vare att de ändå var medvetna om sin situation. Efter de
åren jag har haft möjlighet att följa kommunen närmare,
kan jag tyvärr säga att jag inte har samma tilltro till Moderaterna.
Anita Mattsson
(S) oppositionsråd

Bygget

Skolmaten

Det nya bygget vid Koriandergränd verkar jättespännande.
Nya bostäder behövs verkligen i
Tyresö.
Många unga hittar inte någon
lägenhet i kommunen. De som
nu byggs kan kanske få fart på en
flyttkedja så att det i slutändan
blir några billigare bostäder lediga för just de unga.
Men vi får hoppas att de mest
bullrande arbetena snart är över.

Det är fruktansvärt illa att det
ska skilja sig så mellan kommunens skolor i kvalitén på maten.
Det sägs att det görs ”satsningar”,
men maten i mina barns skolor är
under all kritik. Potatismospulver
blandat med för mycket vatten,
torrt ris och halvfabrikat. Men så
finns det guldkorn har jag hört –

Hanvikens skola har tydligen fått
en fantastisk kock och maten som
serveras är att likna med vilken
lyxig lunchrestaurang som helst.
Det är sorgligt att det ska bero
på enskilda individer hur bra mat
våra barn serveras. Skärpning
Tyresö!
Skolförälder

Nya soptippar?

Redan boende

Grodor
Enligt svensk folktro borde man
undvika att skada en groda –
det kunde vara en människa, till
exempel en prinsessa, eller ett
övernaturligt väsen som uppträdde i grodgestalt. – Stundom
betraktades grodan som ett
gårdsrå som man borde vara rädd
om. – En man, som ville vinna en
flickas kärlek, skulle slå ihjäl en
groda och ur dess skelett ta ett
ben, som liknade en hake, samt
fästa detta i flickans kläder. – En
person, som skilt orm och groda
åt, ägde förmåga att lindra en
barnaföderskas smärtor. – Ordet
groda i betydelsen ”dumt yttrande” torde härröra från en folksaga
om en flicka, ur vars mun grodor
hoppade, då hon talade.

Runt om i Tyresö har vi vackra
skogsområden och det är sorgligt
att se hur många verkar tro att det
även är okej att dumpa sopor på
parkeringar och dylikt. Inte bara
luktar det och ser illa ut, det är
farligt för djur och barn som hittar

Skogsmulle

Smit inte från egen olycka!
Du som körde på rådjuret och
bara fortsatte att köra, hur kunde
du??? Jag körde bakom dig och
såg hur du bara körde vidare!
Jag stannade och ringde polisen
men det stackars djuret levde i ca
10minuter, låg där, sprattlade och
tittade på mig.
Om man råkar köra på ett
djur så måste man stanna och ta
han om situationen. Det låg mitt
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HJÄLP
HJÄLP
HJÄLP
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
HJÄLP
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
SYRIEN!
Ur Wikipedia

allehanda skit och farliga föremål.
Kan Tyresö kommun kanske ta en
vända runt om i kommunen och
städa? Och ni andra som dumpar
skräp på allmänna platser – åka
till Petterboda?

i vägen och levde! Det kunde
orsakat fler olyckor samt att
det var synd om djuret. Jag kom
sent till jobbet för att ta hand om
DIN olycka. Nu tar polisen hand
om situationen. Detta hände på
Gamla Tyresövägen korsningen
Vinthundsvägen. Hoppas du ser
detta och mår riktigt dåligt över
vad du gjorde, man smiter inte!
Angela Laurin

Alla svampar är inte goda!

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
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Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
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enligt PUL.
hanteras enligt PUL.
Röda Korset.
hanteras
enligt
PUL.
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64
Svamphösten är här, men passa er för den här färglada rackaren!
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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Nytt parkeringssystem
i Tyresö centrum

5

?

Tacotaxi

MILJÖ Är reklamen i Tyresö för
hemleverans av latinamerikansk
Vad tycker du
mat? Nej, det är kommunens
det nya att
kampanj för attom
få tyresöborna
sortera matavfall.
Varje
år slänger
parkerings
vi cirka 70 kilo matavfall per persystemet?
son. Det innehåller
mycket energi
som kan omvandlas till bränsle
för bland annat bussar, avfallsbiFOTO: JOHANNA SCHAUB
lar och taxibilar.
ooo

Tyresöfotograf
klar för VM-final
FOTO Jenny Puronne, Slottsstudien är klar för final i World Photographic cup. I tävlingen ingår
man i lag men ställer upp individuellt med egna alster. Puronne
är en av fyra fotografer från det
svenska
landslaget
som tävlar i
Cean O’Leary,
Vendelsö
Australien
5 maj.
– Det är inte
så bra, vi vet inte
ooo
hur vi ska göra.

Oppositionen inte
välkomna när
Drottning Silvia
besökte Tyresö
BESÖK Drottning Silvia besökte
Tyresö den 13 februari för att
certifiera Tyresö kommun inom
demensvård. Trots att demenscertifieringen är ett kommunövergripande
Arne Olsson,initiativ
Sikvägen
så var bara
den
politiska
majoriteten
repre– Jag
har inte använt
det, men
jag
tycker att man
krånglar till det.
senterad.
Oppositionspartierna
Fast
jaginbjudna
kan förstå och
det också.
var
inte
inte heller
välkomna.
ooo

De nya parkeringsreglerna i Tyresö centrum har väck stor irritation och butiker har till och med förlorat kunder.

vi kan ha en dialog. Vi fick reda på
detta en vecka innan införandet.

TRAFIK Den 25 september meddelade Tyresö centrum på sin Facebook-sida att det från och med den 1 oktober blir ändrade regler för
parkering. P-skivan skrotas och gratisparkeringen minskar från tre
till två timmar per dygn, därefter är taxan 15 kronor i timmen om man
använder automaten. I appen Easypark är timtaxan dock 19,95 kronor.

Det nya systemet gör det möjligt
att stå längre än tre timmar. Nytt
är också att P-skivan skrotas och
istället byts ut till digitala system.
Besökare registrerar parkeringen
i appen Easypark, via sms, eller i
automat.
De första dagarna efter införandet av det nya systemet fungerade dock inte appen Easypark
utan registrerade istället koden
på centrumparkeringen som en
parkering i Stavsnäs.
När Tyresö Nyheter på sin
Facebooksida frågar vad som
tycks om det nya systemet ram-

FOTO: TYRESÖ NYHETER

lar flera kommentarer in. Bland
annat ifrågasätts varför den fria
parkeringen minskar från 3 till
tre timmar och röster höjs om att
systemet är krångligt och svårt att
förstå. Flera hävdar också att de
ska börja handla på andra platser
än i Tyresö centrum.

Anita Mattsson (S).

Önskade bättre dialog
Mickey Lindberg, VD för Stora
Coop Tyresö, årets butik i Tyresö
2017, hade velat ha en bättre dialog med centrumledningen.
– Det här är en åtgärd som
påverkar våra kunder, människor

som vi träffar dagligen. Nu åker
de kanske till andra butiker, till
och med andra kommuner. Vi har
förståelse för att förändringar
ibland måste ske, men då är det
viktigt att de som påverkas är
med på banan från början, så att

FOTO: TN

Risk för krångel
Även Anita Mattsson (S) kommunalråd, har reagerat och kontaktat Skandia Fastigheter som äger
Tyresö centrum.
– Jag är orolig för att de nya
parkeringsreglerna krånglar till
det för många. Jag vill att vårt
centrum ska vara tillgängligt
och attraktivt för tyresöborna.
Det ska vara liv och rörelse i ett
centrum och det skulle vara tråkigt om stramare regler gör att
människor därför väljer att åka
till andra kommuner istället. Det
ska vara enkelt för alla att handla i
centrum eftersom det är pusselbit
i tyresöbornas vardag.
ooo

Beatrice Dahl, Fårdala
– Har inte hunnit tänka på det,
men jag tror att det kan vara
lätt att glömma bort och åka
härifrån.

Bergvärme
MILJÖ På Koriandergränd borras
det för fullt i marken. Det är Tyresö bostäder som satsar på miljön
genom att installera bergvärme i
kvarteret.

– Det är ett viktigt arbete för miljö,
säger Birger Salminen teknisk
chef på bostadsbolaget. Genom
denna åtgärd kommer vi att spara
omkring hälften av den energi
som går att värma kvarteret. Med
detta kommer investeringen att
vara intjänad på omkring fem till
sex år. Detta kan jämföras med
solceller där återbetalningstiden
är 12 till 15 år.

Borrhålen blir många och 220
meter djupa. Koriandergränd blir
andra kvarteret hos Tyresö
bostäder där värme produceras med djupborrade hål. Först ut var
kvarteret Vinrankan
i Trollbäcken och
erfarenheten därifrån
är mycket positiva. I
de nya bostadsområdena Temyntan i västra
Farmarstigen och Hasselbacken i Bollmora satsas det
också på miljövänlig energiproduktion men av annat slag.
ooo

Marine Sargsyan, Centrum
– Det är inte bra, det hade varit
bra att kunna parkera 3 timmar,
så är det på många andra ställen.

Frida Wallén, Bollmora
– Det är bra med mer digitala
grejer, men jag får det inte riktigt
att fungera. Jag tänker att de
som inte har telefoner får det
mer struligt.

Här borras det djupt efter värme på Koriandergränd. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Tyresös röst i Riksdagen

Tyresöinitiativet görs om

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 38-åriga liv, är gift och småbarnspappa.
Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz
som Accounting Manager där han bland annat var delaktig i
företagets expansion i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom.
Mathias har också ett genuint idrottsintresse och är vice
ordförandeför Stockholms Ishockeyförbund, dessutom
dömer han ishockey.

N

är jag var fem år flyttade mina föräldrar från Södermalm till Tyresö och Öringe. Sedan dess, 1984, har
jag med undantag för några kortare parenteser
varit Tyresö trogen. Mina föräldrar och jag flyttade till ett
Öringe och en halvö som fortfarande var präglat av fritidshusområden. Även om Tyresö har förändrats sedan
1984, så är det fortfarande en fantastisk kommun. Jag
och många med mig är uppväxta här, vi har gått i skolan i
Tyresö och i mångt och mycket formats här.
Som tyresöbo och stockholmare känns det därför fantastiskt att få fortsätta representera den här regionen i
Sveriges riksdag. Därför skulle jag vilja börja min första
krönika i Tyresö Nyheter för mandatperioden 2018–2022
med att tacka för förtroendet som
jag fått av stockholmarna och tyre”Tack för
söborna.
Tack för förtroendet!
förtroendet!”
Många av de tyresöbor som jag
träffat sedan valet känner nu att politiken ska ta sig i kragen och bilda en regering. Det tror jag egentligen att de
flesta riksdagsledamöter håller med om, men samtidigt
är det värt att komma ihåg att valresultatets utfall i antal
ledamöter i Riksdagen inte är okomplicerat. För mig som
älskar det öppna Sverige där jag har växt upp, som står
upp för demokrati, yttrandefrihet och ett pluralistiskt
medialandskap är det naturligt att inte samarbeta med
SD. Kort sagt står det för allt jag inte står för.
Jag hoppas naturligtvis på en socialdemokratiskt ledd
regering som arbetar vidare med reformer för mer trygghet, snabbare integration och förbättringar i välfärden.
Utvecklingen i Sverige har på många sätt gått åt rätt
håll. Över 300 000 fler har ett jobb att gå till idag än för
fyra år sedan. Andelen som försörjs av olika ersättningssystem är den lägsta sen 1981. Regeringen har vänt den
förra regeringens budgetunderskott till stora överskott
och ökat investeringarna i vård, skola och omsorg med
35 miljarder.
Men … det saknas inte utmaningar. Vårdköerna är i
många landsting för långa, arbetslösheten bland utrikes
födda är fortfarande för hög, vi behöver öka takten i klimatomställningen och kriminalitet
och otrygghet måste tryckas tillba”Vi socialdemokrater ka. Det är också orsaken till att vi
gick till val på det största trygghetskommer alltid
programmet i modern tid, med mer
prioritera bygget
resurser till sjukvård och skola, en
av det starka
extra familjevecka för barnfamiljer,
höjda pensioner och en komprosamhället framför
misslös kamp mot brottsligheten.
skattesänkningar
Vi socialdemokrater kommer alltid
för dem som tjänar
prioritera bygget av det starka samhället framför skattesänkningar för
mest.”
dem som tjänar mest. Därför hoppas jag på att Stefan Löfven fortsätter vara Sveriges statsminister. Det är bra för oss tyresöbor, stockholmare och
för de allra flesta svenskar i vårt avlånga land.
Mathias Tegnér

Pål Keusch välkomnar förändringar i Tyresöinitiativet.
PÅVERKAN Sedan februari 2017 har tyresöbor kunnat ge förslag till
kommunen genom Tyresöinitiativet, en webb-baserad förslagslåda. Nu
ska utvecklingsförslag genomföras.

Tanken med Tyresöinitiativet är
att medborgare ska få en väg att
berätta direkt för Tyresös politiker vad de vill ha. Med nuvarande
riktlinjer granskas varje initiativ
och måste sedan få minst 50 röster inom 90 dagar för att förslaget
ska gå vidare. Nu görs riktlinjerna
om.
– Vi är positivt inställda till förändringarna i Tyresöinitiativet,
säger Pål Keusch gruppledare
för Socialdemokraterna i beredningen för medborgardialog och
mångfald (BMM).

Röstningstiden sänks
De största förändringarna är
att röstningstiden sänks från 90
dagar till 30 dagar och att hand-

läggningstiden för berörd nämnd
sänks från tre till två månader.
Det gör att initiativtagaren snabbare än idag får veta hur förslaget
handlagts. I dagsläget kan det
dröja upp till sex månader innan
ett ärende är färdigbehandlat.
– Vi har även, i BMM, kommit
överens om att bibehålla röstantalet till 50 stycken för att ett initiativ ska gå vidare till nämnd. Det
ursprungliga förslaget var att höja
det till 100 röster men det tyckte
varken vi i Socialdemokraterna
eller något annat parti i BMM var
ett bra förslag.

Tydligare beskrivning
Det ska bli tydligare i beskrivningen till Tyresöinitiativet vad som

FOTO: TYRESÖ NYHETER

faktiskt är ett medborgarförslag
och vad som är synpunkter och
klagomål gentemot kommunen
eftersom många förslag som kommit bedöms vara frågor som rör
kommunens förvaltning.

Kan göra Tyresö bättre
För att fler ska använda Tyresöinitiativet som sedan start mottagit 85 idéer/synpunkter, men där
endast 5 ärenden har chans att
bli av, ska en kommunikationsplan tas fram av beredningen för
demokrati och mångfald.
– Tyresöinitiativet kommer
även fortsättningsvis att utvärderas för att kunna förbättras. Jag
tycker att det ska vara ett bra och
enkelt verktyg för alla tyresöbor
att komma med nya initiativ som
kan göra Tyresö lite bättre, avslutar Pål Keusch.
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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Besparingar på barn i
behov av särskilt stöd
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Tyresö dyker i
företagsranking

EKONOMI Ekonomin för Tyresös grundskolor är fortsatt
ansträngd och i år väntar ett
underskott på nära 16 miljoner
kronor. För att komma tillrätta
med underskottet föreslås nu en
sänkning på cirka 30 procent för
det stöd som riktas till barn med
särskilda behov och som inte har
placering utanför kommunen.

På barn- och utbildningsnämndens septembersammanträde
presenterades det ekonomiska
läget efter åtta av årets tolv månader. Prognosen för helåret beräknas bli ett underskott på 16 miljoner kronor.

”Rimligare nivå”
Som ett led i att minska underskottet ses resurserna till barn i
behov av särskilt stöd över. Stödet minskar inte, utan ”omfördelas” menar ansvariga, eftersom
man betalat ”för mycket” per
barn under våren och när, som nu,
antalet barn i behov av särskilt
stöd blivit fler, görs en anpassning
till en ”rimligare nivå” per barn för
att kunna hålla budget.
– Prognosen om att kostnader-

Jerry Svensson (S).

na inte kommer att kunna hållas
inom den budgeterade ramen är
inte överraskande. Under alltför
många år har den moderatledda
majoriteten underbudgeterat skolornas verksamhet, säger Jerry
Svensson (S) ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

Underskott sedan tidigare
Tyresös grundskolor gick redan
2017 med nästan 11 miljoner i
underskott. Trots det tillfördes
inte mer pengar till grundskolorna
år 2018. Det är även känt att löner
för lärare stigit och förväntas fortsätta stiga framöver då hög perso-

FOTO: TYRESÖ NYHETER

nalomsättning och nyrekrytering
driver upp löneläget.
– Att den majoriteten stramar
åt resurserna för de barn som har
stort behov av stöd för att få en
budget i balans, är att fly ansvar
och inte ta skolans behov på allvar. Vi hade en tydlig satsning för
Tyresös barn i vårt alternativa
budgetförslag för 2018. Vår budget skulle ha gett skolan möjligheter att se till att alla barn når
målen. Skolans behov är större
än vad den moderatledda majoritetens budget tillåter, säger Jerry
Svensson (S).
ooo

De prisas internationellt för
sin teknik att rena vatten
MILJÖ På Tyresöradion www.
tyresoradion.se hörs nu ett program där Lena Hjelmerus intervjuar Ulla och Sudhir Chowdhury
om deras lilla familjeföretag i
Farsta som vunnit ett av världens
finaste priser för sin teknik att
rena och återvinna vatten.

För andra året i rad tappar Tyresö
i Svenskt näringslivs företagsrankning och denna gång stort.
Från att ha haft placering nr 42
år 2017 stannar kommunen nu
på plats 82, ett tapp på 40 placeringar jämfört med 2017 och ett
tapp på 64 placeringar från 2016
då Tyresö låg på plats 18 av 290 i
hela landet.
I enkäten får företagarna svara

på frågor om bland annat kommunens dialog och information
till företag, kommunens myndighetsutövning, konkurrens från
kommunen, prioriterade områden för ett bättre företagsklimat
med mera. Solna kommun hamnar återigen i topp, därefter kommer 3 stycken Skåne-kommuner,
Vellinge, Höganäs och Kävlinge.
ooo

Ny husläkarmottagning
öppnar snart i Strand
VÅRD Tyresö får ny husläkarmottagning. Det är företaget Riddarens vårdcentral som inom några
månader planerar att öppna verksamhet i kvarteret Grindstolpen i
Tyresö strand.

tagningen i bottenvåningen kan
öppna redan i november. Formellt beslut ska fattas av landstingets sjukvårdsstyrelse söder
den 25 oktober.
Riddarens mottagning i Strand
planerar att ha öppet 365 dagar
om året klockan 8–20 och även ha
digitala drop-in tider under öppettiden.
ooo

Blågrönt styre i landstinget
LANDSTING I landstingsvalet,
liksom i valen till kommunfullmäktige och riksdagen, gavs
inget tydligt mandat till något av
de traditionella blocken. Länge
var det oklart hur Stockholms
län skulle styras.
Prisutdelningen i Tokya där Ulla och Sudhir fick den finaste utmärkelsen.
FOTO: BLANCA ANTIZAR/ISLE UTILITIES

Renar avloppsvatten
I deras arbete ingår även en teknik att rena förbrukat vatten,
avloppsvatten, så att den lilla del
av jordens vatten som är dricksvatten kan återanvändas. För
detta har de i september i Tokyo
fått motta Internationella vattenorganisationens prestigefyllda
pris.
Även 2017 mottog de ett första
pris National Energy GlobeAward
för sin revolutionerande teknik
som utdelades i Teheran.
ooo

FOTO: TYRESÖ NYHETER

FÖRETAG Varje år genomför Svenskt näringsliv en enkätundersökning
där företag får frågor om det lokala företagsklimatet. I år dyker Tyresö
kommun i rankningen.

Bygget av kvarteret Grindstolpen blev klart tidigare i år och
innehåller 63 bostäder, 13 av dem
i radhuslägenheter. Läkarmot-

De berättar i programmet på 91,4
MHz om sin teknik att övervaka
vattnet från våra vattenverk och
hur man arbetar över hela världen
för att återvinna avloppsvatten.

Larmar vid förändring
Paret har sedan 90-talet haft ett
eget företag som 2013 tog ett stort
kliv framåt genom att använda
”det optiska ögat” laserljus. Deras
utrustning registrerar hela tiden
dricksvattnets sammansättning
och kvalité. Om något förändras går omedelbart ett larm och
provtagning utförs. På så sätt kan
stora problem som de man nyligen hade i Handen och på andra
orter upptäckas.

Sjunkande företagsklimat i kommunen.

Ulla och Sudhir Chowdhury.

FOTO: LENA HJELMERUS

Men efter att Miljöpartiet gått
över blockgränsen och bildat
majoritet tillsammans med de
borgerliga partierna är de nu klart
hur styret blir.
I Stockholms stad övergav Miljöpartiet tidigare i veckan den
rödgrönrosa koalitionen för att
styra tillsammans med Alliansen
och nu går alltså miljöpartisterna
i Landstinget samma väg.
– Väljarna förtjänar politiker
som är beredda att gå över blockgränserna och söka konstruktiva
lösningar och inte låsningar, säger
Susanne Nordling (MP), landstingsråd, i ett pressmeddelande.
Erika Ullberg som är socialdemokratiskt landstingsråd i opposition har uttalat sig i Sociala
medier om att varje parti agerar
på de sätt de anser bäst och fortsätter.

Erika Ullberg (S).
FOTO: MAGNUS SELANDER

– Märkligt nog finns det fortfarande ingen politiskt plattform
att kommentera utan bara en uppgörelse om politiska poster och
resurser.
Hur politiken är tänkt att se ut
de kommande fyra åren i landstinget återstår att se. Men Moderaterna kommer även i fortsättningen att vara det ledande partiet.
ooo
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Valresultatet
4

Hur Tyresö ska styras de kommande fyra åren är
fortfarande ovisst. När det nyvalda kommunfullmäktige samlas för första gången, den 25 oktober,
ska ett presidium och en valberedning väljas. Till
det datumet borde partierna ha träffat en överenskommelse.
Valet gav inget tydligt besked om
hur styret i Tyresö ska formeras
de kommande fyra åren. Klart
är att socialdemokraterna fick
369 fler röster än förra valet och
blev därmed det största partiet
i kommunfullmäktige. Moderaterna backade med 1 545 röster
och fyra mandat. Den stora vinnaren blev Sverigedemokraterna
som fick två ytterligare mandat.
Liberalerna gick också kraftigt
framåt och ökade med ett mandat
till fem. Likaså Centerpartiet och

Vänsterpartiet som kan lägga ett
mandat ytterligare till sina tidigare två. Miljöpartiet backar två
mandat och får därmed tre. Med
detta resultat kommer det
troligen att krävas förhandlingar över blockgränserna för att uppnå
en majoritet.
Valdeltagandet ökade
med närmare en procent
till 86,85 procent. Totalt
deltog 30 960 i valet.
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TN-doktorn:

Tagelskjortor
och offerkoftor

Konstgräsplan invigd
i Tyresö Strand

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

N

yss längtade och spejade jag efter vårtecknen. Nu kommer
hösttecknen och det är lätt att bli vemodig och sorgsen.
Jag kvider: Inte redan! Inte än! Förra veckan trumpetade
en tranflock ut att nu drar vi och jag har lyssnat efter flocken med
kungsfåglar, som i den stora björken fyllt sina magar med frö.
Första frostnatten fick dahliorna att svartna och det blev tydliga fotspår i det frusna gräset efter hunden och mig. Dags att
plocka fram vinterjacka, mössa och vantar. Reflexväst och ficklampa ingår i utrustningen. Gäller att se hundbajset. I år blir det
nya broddar, de gamla är utslitna.
Är du 80+are kan du fråga i kom”I min barndom
munens servicecenter. Med lite tur
luktade hösten
gäller förra årets beslut att förse de
äldsta medborgarna med gratis fallvått ylle.”
prevention även innevarande år.
I min barndom luktade hösten vått ylle. Klädesplagg är tacksamma metaforer, bilder som är lätta att se framför sig, fast de
står för något helt annat. I årets höstgarderob hänger offerkoftan,
tagelskjortan och tunikan av nässelfibrer.
Offerkoftan är nyast men luktar mest unket. Ett klädesplagg
för både kulturprofiler och nättroll. Den är råttgrå eller brun,
som ägaren i den politiska debatten. Offerkoftan är svårburen,
den tynger och skaver. Det är en villfarelse att den skulle skydda
samhället, det vill säga oss, från kriminalitet och rädsla, som likt
Mårran lurar i nattmörkret.
Tagelskjortan har hängt med från munkarna i Casinorevyns
paradnummer. Lysande satir som tål att lyssnas på igen via nätet.
Efter varje försyndelse tar de ”tagelskjortan på”. Idag pudlar
man, knappast en ordentlig botgöring när ursäkten saknas. Med
amerikansk förebild är det enkelt att svänga blixtsnabbt från ena
åsikten till den andra. Man vänder kappan efter vinden. I valets
efterdyning blev alla först segrare, sedan simmare som skulle
ända in i kaklet och till slut skulle alla ta Ansvaret med stort A.
Tala om självförtroende!
Tunikan av nässelfiber – den finns i en saga av HC Andersen
om De vilda svanarna. Prinsessan Elisa får utstå de värsta förödmjukelser när hon osjälviskt ska rädda sina, till svanar förvandlade, elva bröder. Den slutgiltiga prövningen är att barfota
omvandla brännässlor till garn och med händerna fulla av blåsor
tillverka pansarskjortor som till slut ger bröderna deras värdighet tillbaka. Kvinnor kan heter det.
Nu är det hög tid att slänga offerkoftan! Den möglar! Vi kan kompro”Nu är det hög
missa och förhandla. Klart att det
tid att slänga
går att hitta nya konstruktiva samarbeten, i politiken, lokalsamhället
offerkoftan!
och andra offentliga arenor. Skippa
Den möglar!”
tagelskjortan. Tänk på grundprincipen om jämlikhet och lika värde. Stå
för dina åsikter. Plåstra om Elisa så att hon slipper lida för sina
manliga kollegors skull.
Vi behöver ett samhälle med tillit. Tilltro till de goda krafterna.
Låt hösten bli färgskapande och kreativ. Eldigt rött och varmt
orange som nyanserna i löven, mustigt som höstäpplena. Kantarellguldet väntar i Tyresös skogar och solen får dimmorna att
lätta över det mörka vattnet i vår närhet.
ooo

Konstgräset ligger grönt och fint.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

PLAN Nu är kommunens femte konstgräsplan för 11-mannaspel
invigd. Det är även Östra Tyresös första konstgräsplan.

Konstgräsplanen har kostat nästan tio miljoner kronor. Tillsammans med drift, skötsel och el
beräknas den årliga kostnaden bli
omkring 950 000 kronor.
Tidigare så fanns det fyra
konstgräsplaner för 11-mannaspel i kommunen. Två på Tyresövallen, en på Trollbäckens IP och
en i Fornuddsparken.

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner
för tomt och trädgård året
runt. Nu även fiskeredskap.
Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Allt inom mark- grundoch VA-anläggningar

Sammanlagt har kommunen
tidigare haft elva stycken planer,
med den nya i Strand och den nya
5-mannaplanen vid Breviks skola
blir det tretton konstgräsplaner i
Tyresö.
Enligt den lokalförsörjningsplan som utbyggnaden av konstgräsplaner baseras på ska det till
ytterligare konstgräs i kommunen.

I nästa tidning
är det kanske
ditt företag
som syns här?
annons@tyresonyheter.nu

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Tandläkare Khalid Talib
har bytt arbetsplats
Från folktandvården i Tyresö till Praktikertjänst
Johanneshovs Tandhälsa : Finn malmgrens plan 2, Johanneshov
Tel: 08-649 64 10

Varmt välkomna

Innan 2021 är planen att även
Wättinge IP, grusplanen vid Tyresö gymnasium ska anläggas med
en konstgräsplan.

Ytterligare fyra på gång
Lokalförsörjningsplanen innebär
också att fyra ytterligare konstgräsplaner ska anläggas i kommunen. Två stycken 11-mannaplaner
till och två stycken 7-mannaplaner till.
ooo

AlléplansPizzeria
Pizzeria
Alléplans
TrollbäckensCC
Trollbäckens
(Kumlaallé
allé2)2)
(Kumla

Servering
Servering
och
och avhämtning
avhämtning
www.alleplanspizzeria.se
www.alleplanspizzeria.se

08-712
08-71222
2240
40
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2- och 4-kilometerspåren i Alby
får ny beläggning och belysning
FRITID Den 24 september beslutade kultur- och fritidsnämnden
att resterande medel till projektet ”Attraktiva Alby” ska läggas
på att rusta upp 2- och 4-kilometerspåren i Alby Friluftsområde.

Tung förlust för
Tyresöherrarna

HANDBOLL Det blev en bitter förlust för Tyresö Handboll mot Amo
på lördagen. Efter en jämn första
halvlek så satte TH rejäl fart i början på den andra halvleken, och
ryckte åt sig en tremålsledning.
Därefter så tog det stopp. Amo
plockade ut målvakten i anfallen
och spelade med sju utespelare
och fick 100 procent utdelning på
sitt taktiska drag. Tyresö gjorde
inte ett enda mål på åtta minuter
och smålänningarna kunde segla
iväg med en ganska komfortabel
femmålsseger. 24–29 blev slutresultatet. Bästa målskytt i Tyresö
blev Jesper Johansson med sju
mål.

Genomförda åtgärder
Arbetet har skett lite efter hand
under åren och åtgärder som
genomförts är bland annat, groddammar, skyltning, och uppförandet av ett utegym.
Nu börjar nästa etapp i arbetet,
arbetet med ny beläggning och
belysning på joggingstråken.

ooo

Spårupprustningen är snart igång i Alby.

att resterande medel i projektet
”Attrakiva Alby”-programmet
kommer att användas till upprustning av 2- och 4-kilometer spåren.

Totalt blir kostnaden cirka 11 miljoner kronor.
Planerade projekt ur programmet som får vänta till mer pengar

FOTO: TYRESÖ NYHETER

äskats, är bland annat en fågelskådningsplats samt en grill- och
rastplats.
ooo

På svamputflykt i Tyresö
NATUR Till höstens glädjeämnen hör för många att ge sig ut i skogen
med svampkorg och svampkniv för att leta efter kantareller, soppar,
riskor, kremlor och trumpetsvamp.

En som gärna ger sig ut i Tyresöskogarna för att söka rätt på
dessa läckerheter är Jerry Svensson, tyresöbo sedan snart 40 år.
– När jag flyttade hit hade jag
bara plockat gula kantareller som
var det enda slag av svamp som
vi tog hand om när jag växte upp.
Den betraktades å andra sidan

AMERIKANSK FOTBOLL Tyresö
Royal Crowns gick den 13 september till JSM-final i Amerikansk
fotboll genom att slå Kristianstad
Predators med 26–2. Finalen spelas mot Örebro Black Knites den
27 oktober, klockan 14.00 på Tyresövallen.
ooo

Attraktiva Alby är ett utvecklingsprogram för att rusta upp och förbättra Alby som friluftsområde.
Förslag i programmet som
presenterades redan i juni 2014
var bland annat att renovera lekplatsen, ordna upp uteservering,
tillgängliggöra Alby för alla besökare genom att sätta upp bänkar
längs vägen från busshållsplatsen, med mera.

Dyrare än förväntat
Beläggningen och den nya belysningen har dock blivit mycket
dyrare än förväntat. Den nuvarande belysningen är så gammal
att den måste bytas ut. Det gör

Tyresö Royal
Crowns i final

som en verklig läckerhet och jag
minns att min mamma konserverade kantareller för att de skulle
kunna tas fram och förgylla söndagsmiddagarna under vintern.
Ute i Tyresta-skogarna lärde
sig Jerry, dels att känna igen allt
fler ätbara sorter, dels att en del
av dem smakar lika bra som kan-

Det doftar gott när Jerry Svensson steker svamp.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

tareller, om inte bättre. Oftast
behöver en inte ge sig särskilt
långt bort för att få en korg full
med goda matsvampar.
– Det kan räcka med några
timmars utflykt runt Flatensjön,
berättar Jerry.
Då gäller det förstås att inte
begränsa sig till gula kantareller
utan, såsom Jerry, ta för sig av
hela sortimentet. Karljohansvamp
är delikat, liksom smörsopp och
andra soppar. Kremlor av olika
slag är vanliga. Det gäller dock att
undvika “pepparkremlor”.
– Riktigt lyckad blir svamputflykten om en finner ett bestånd
av blodriskor som, stekta i smör
och lite salt och peppar, blir verkligt läckra.

Bra i soppor och grytor
Svart trumpetsvamp är inte helt
ovanlig och vid eventuella fynd
brukar korgarna fyllas då den
växer i stora kolonier. Tratteller höstkantareller är talrika i
Tyresta-skogarna och utmärkta
att använda till svampsoppa eller
som tillbehör i grytor av olika slag.
– Den torra sommaren kunde
befaras spoliera årets svampsäsong, men några rejäla regnväder efter sommaren har gjort att
korgarna kommit till användning,
berättar Jerry.
– En del har frysts in eller torkats och plockas fram i vinter.
Tyvärr har de få blodriskor som
jag funnit, varit svårt angripna av
mask. Nu väntar jag på att trattkantarellerna ska växa upp. Om
inte oktober/november blir lika

torra som sommarmånaderna
bör förutsättningarna vara goda
för trattkantarellerna.

Det bästa i svampväg
Vad behöver man ha med sig på
en svamptur?
– Korg är lämpligt och bättre än
plastkasse. Svampkniv med borste är bra att ha. Om grovrensning sker vid plockningen, det vill
säga att den jordiga delen av foten
skärs bort och eventuellt skräp på
svampen borstas av, underlättar
det den slutliga rensningen. Om
terrängen är okänd är det lämpligt att ha med sig karta och kompass. Ordentliga skor eller stövlar
rekommenderas.
Har du några speciella svampminnen?
– För ett antal år sedan, vid en
svamptur runt Flatensjön, kom jag
till ett ställe i skogen inte långt från
Karlbergs torp där det på en yta av
cirka 15 kvadratmeter lyste gult av
kantareller. Tyvärr blev de år för år
allt färre och har nu sedan ett antal
år helt lyst med sin frånvaro. Ett
motsatt minne har jag från Värmland och en sommar som hade
varit kruttorr. Hela utflykten gav
två små svampar, en torr trattkantarell och en liten björksopp.

Hjärtknipande slut
för Tyresödamerna

HANDBOLL Tyresös handbollsdamer gjorde inte sin bästa match
på lördagen. 1–6 på de första tio
minuterna var inget som imponerade. Efter en tidig time out började man sakta men säkert jobba
sig ikapp, men var trots det i
underläge 9–12 i paus. Aranäs var
trots det i ledning med två eller tre
bollar fram till det återstod fem
minuter.
Efter att Aranäs missat straff
satte Fanny Norsten två snabba
mål, och när Frida Blom satte
18–18 med pekade matchklockan
på 59:45. Med SEX(!) sekunder
kvar kunde Josefin Rudvall sätta
19–18 för Aranäs och fullständigt
förstöra lördagseftermiddagen
för hemmalaget.
ooo

Knapp vinst mot
AIK

INNEBANDY TT IBKs damer, som
seglat fram som en stormvind i
innebandyettan den här säsongen, fick hårt motstånd, av tillika
obesegrade AIK i den tidiga seriefinalen. AIK var i ledning i större
delen av de två första perioderna,
innan Josefin Liiv kvitterade till
5–5 i slutet av den andra perioden. Innan en minut hade spelats
av den sista perioden satte Lisa
Holmer 6–5, som skulle visa sig
bli slutresultat.
ooo

Knapp förlust för
Tyresö/Hanviken

Vilken är din favoriträtt med
svamp?
– En enkel och snabbt tillagad
förrätt; blodriska stekt i smör
och kryddad med salt och peppar
efter smak.

ISHOCKEY Hammarby IF gick
segrande ur striden när de två
bottenlagen möttes i Division
1 östra, men det var en oerhört
jämn och tät match. Ställningen
var 1–1 efter två perioder men på
två lyckliga minuter i den tredje
periodens början gick Bajen fram
till en 3–1-ledning och såg till att
hålla THH bakom sig till slutsignalen gick.

ooo

ooo

12



OKTOBER 2018

SPORT/FRITID

Hallå där, Victoria Sandell
Svensson, ny tränare för
Tyresö FFs damlag!

Victoria Sandell Svensson är ny tränare för Tyresö FFs damlag.

HSK klarade första
hindretmot 3:an

Siktar mot trean.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

FOTO: MIKAEL BERGENTOFT/TYRESÖ FF

Du har en gedigen spelarbakgrund men detta är ditt första
tränaruppdrag?
– Ja, det stämmer. Jag har varit
förbundskapten för F16-landslaget, men då har det handlat om
delat ledarskap. Det här är det
första som jag kör själv.
Du har efter din aktiva karriär
mestadels jobbat i styrelserum
istället för i tränarigloon. Känns
det här som en mer konkret
utmaning?
– Det är det nog. Men jag har bland
annat varit central sportchef för
alla de svenska elitfotbollsföreningarna och haft ansvar för certifiering och kvalitetssäkring av det
jobb som klubbarna gör i sin ungdomsverksamhet. Sedan så jobbar jag på utbildningsavdelningen
där jag koordinerar utbildningen
för damallsvenska tränare.
Tyresö har en ganska strikt hushållning och man vill att spelarna till 75 procent ska komma
från egna led. Hur kommer det
påverka ditt arbete?
– Det har jag fått framlagt till mig,
och det går hand i hand med det
jobb jag haft på elitfotboll Dam
med certifieringen. Bra utbildade
tränare ger bättre utbildade spelare. För att behålla spelare och

Victoria Sandell

få fram duktiga spelare så måste
man ha en bra tränings- och
matchmiljö i klubben, och det tror
jag Tyresö har. Om man sedan på
sikt går upp i Elitettan och kanske
till och med Damallsvenskan så
tror jag att vi i framtiden inte kommer att ha råd att betala de spelarna även på den nivån. Den ekonomin finns inte längre och det blir
svårt att konkurrera med länder
som USA, England, Frankrike och
Tyskland, utan vi ska vara duktiga
på att fostra våra egna spelare och
det är det jag jobbat med och det
som Tyresö FF valt och jag vet
ju förutsättningarna. Jag tror det
kommer passa mig. Står det mellan att värva en äldre utländsk
spelare och en ung egen produkt
så väljer vi den egna produkten.
Du har en rätt hyfsad spelarkarrär bakom dig. Tror du att
ditt namn kan dra till sig spelare
till klubben?
– Ja man kan ju hoppas att det
gör spelare intresserade men inte
utanför det som Tyresö erbjuder.
Sedan är det väl en bonus om jag
lyckas med mitt ledarskap. Jag
vet hur jag vill spela fotboll, men
man får ju också titta på materialet och om mitt ledarskap passar
på den här nivån. Bara för att man
varit bra i fotboll så behöver man
ju inte vara en bra ledare.

En av fotbollsvärldens genom
tiderna bästa spelare:
n 68 mål i landslaget under
totalt 166 matcher
n 259 mål på 267 allsvenska
matcher, de flesta för Djurgården/Älvsjö
n VM- och EM-silver
n fyra SM-guld
n två diamantbollar

Vad vet du om dagens Tyresö FF?
– Inte så jättemycket. Jag har ju
mestadels suttit ned med Peter
(Thörnqvist, sportchef i Tyresö
FF) och träffat några andra som
jobbar på kansliet. Det känns som
en bra styrelse och det finns inte
någon målsättning att gå upp i Elitettan ännu, organisatoriskt sett,
men skulle vi som lag prestera så
pass bra att vi gör det så kommer
vi inte säga nej till det...

Har varit sportchef i Djurgårdens
IF och Elitföreningen Damfotboll.
Arbetar på Svenska Fotbollförbundet med utbildningsfrågor.

Kommer du att vara heltidsanställd tränare?
– Nej, det blir ett halvtidsjobb. Jag
kommer att fortsätta halvtid på
Svenska fotbollförbundet.
Niklas Wennergren

FOTBOLL En drömstart med ett ledningsmål, signerat Andreas Varg,
redan efter tre minuter, la grunden till Hanvikens första seger i kvalspelet till Division 3.
Fullsatta läktare, vilket enligt fotbollsförbundets hemsida betyder
125 åskådare, strålande sol och bortåt 20 grader, gav kvalmatchen
mellan Hanviken och IFK Tumba en härlig inramning.

Det var Andreas Varg, som på
detta sätt fortsatte sin succéåterkomst till fotbollen, som satte dit
bollen. Tumba hade problem att
få bort en hörna och Varg slog till
med en gång.
– Jag fick väl en halvträff men
den gick in i bortre hörnet och det
räckte, säger matchhjälten efter
matchen till TN.

Oväntat bra motstånd
Nu blev det inte den promenadseger som man kanske skulle ha
tänkt sig. IFK visade sig vara ett
mycket bra motstånd och tog
fullständigt över matchen. Med
en kvart spelad så hade man ett
mycket bra läge att kvittera men
Oskar Mellanmyr var med på
noterna och räddade det friläget.
Tumba fortsatte med sitt fantasifulla kortpassingsspel och
HSK hade svårt att hänga med i
omställningarna. Fabrice Junus
på högerkanten var omåttligt pigg
och ställde hela tiden Gustav Fridén (och Max Embring som fick
utgå efter 15 minuter) på hårda
prov.
I 35 minuten så sköt Umut Alp
en hård frispark som Mellanmyr
med nöd och näppe styrde i ribban och över. Att påstå att gästerna hade HSK i gungning var ett
understatement. Jack Tvedberg
slet hårt längst fram i Hanvikens

anfallslinje men han var allt för
ensam för att lyckas hålla kvar
bollen någon längre tid. Strax
före pausvilan hade han ett fint
samspel med Varg men avslutet
hamnade dessvärre utanför målvaktens stolpe.
Ouseyouno Cessay fick halvlekens sista chans. Han fick bollen i
Hanvikens straffområde och drev
igenom till ett bättre skottläge
men avslutet var allt för svagt och
hemmapubliken kunde andas ut.

Lyckat byte
Hanviken använde pausen till
att disponera om laget en smula.
Man tog ut Yasir Daud och satte
in Dahla Foaud Ali på högerkanten. En lite mer defensiv uppställning men den blev helt klart ett
lyckokast. Man fick ordning på
den oberäknelige dribblern, Cessay, samtidigt som Junus tappade
bort sig på den andra kanten. Det
gav HSK den stabilitet de är beroende av och man kunde nu få en
vassare offensiv.
Tio minuter in på halvleken
så var Tvedberg igenom igen. En
hård djupledsboll från Andreas
Varg letade sig fram till Tvedberg
som galant gled förbi Diego Fernandez i Tumbaförsvaret och sköt
ett hårt skott.
Tyvärr kom Jonathan Avernäs
lite långt efter i den omställningen

och han fick inte till skottet, som
hamnade utanför.
Tre minuter senare bryter
Dahla Fouad igenom på högerkanten. Han väljer att hålla inne
inlägget och spelar den istället
bakåt till Daryush Wejdan som
smeker in ett skruvat inlägg som
Andreas Varg snyggt kastar sig
fram på och nickar in i Jesper
Edins bortre hörn.

Kunde kontrollera spelet
Nu kunde Hanviken i lugn och
ro kontrollera spelet. Uppenbarligen var det något som Tumbas
assisterande tränare upprörde sig
över. Efter att ha suttit på marken
framför spelarbänken och gapat
på de flesta av domarens avblåsningar så visades han slutligen av
banan. Det domslutet var han inte
heller nöjd med utan skulle ge sig
på domare Jansson, som gjorde
en klanderfri insats, med knytnävarna. Turligt nog så höll två eller
tre spelare honom tillbaka. Det
tog ytterligare fem minuter innan
han frivilligt lämnade arenan.
Pausen och det synnerligen
dåliga uppträdandet tog på något
sätt luften ur resten av matchen.
Tumbaspelarnas vilja att vända
2–0-underläget verkade som bortblåst och Hanviken kunde enkelt
inkassera tre viktiga poäng.
I den andra matchen i gruppen
så vann Järla på bortaplan mot
Viljan Strängnäs och det är just
Järla som HSK möter på Nacka IP
på fredag klockan 20.00. Ytterligare en liten seriefinal att se fram
emot för Tyresöpubliken.
Niklas Wennergren

Tyresö/Hanviken startar insamling
ISHOCKEY Söndagen den 21 oktober möter Tyresö/Hanviken Väsby
hemma i Tyresö Ishall och förutom spelet om 3 nya poäng spelar det
även för cancerfonden.

Bland annat kommer THHs
rosa matchtröjor som används i
matchen, att auktioneras ut, och
överskottet går till insamlingen.
Målsättningen är 15 000 kronor,

och är man upptagen den kvällen
går det bra att besöka klubbens
hemsida och lämna ett bidrag via
Swish 90 1951 4.
ooo
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Nessvold är författare, skådespelare och radiopratare i ”22
kvadrat” som sänds i P3. Förra
året släppte han den hyllade och
uppmärksammade boken ”Ta
det som en man” där han gör en
personlig och rolig djupdykning i
sig själv och mansrollen. I boken
skriver han bland annat om våld,
vänskap, kärlek och kroppskomplex och delar med sig av sina
erfarenheter av till exempel manlig vänskap, olycklig kärlek och
sexmisslyckanden. Mot machokulturen, för en ny sorts manlighet. Han är även nominerad till
det prestigefyllda kulturpriset
”Voice of the year” som delas ut
till en aktuell person som med
hjälp av sin röst har utmärkt sig
för en bred publik och utmanat,
skapat debatt och gjort skillnad.
Föreläsningen bygger på Hampus bok ”Ta det som en man”.
Han utgår i föredraget från sig
själv, sin vardag och uppväxt med
exempel som hur det känns att
ha Smålands kanske smalaste
handleder och hur det är att vara
kille men umgås mest med tjejer.
Föreläsningen är tänkt att väcka
tankar som ifrågasätter normer
och könsroller, men också uppmuntra pojkar och män att arbeta
för en ny manlighet, i motsats till
machokulturen.

Grattis Barbro!
Grattis Gurli!
Grattis Niklas!

Bildgåta 4 föreställde Bostadshus
i Tyresö centrum och det visste
Barbro Nordlöf, Sandvägen.
Bildgåta 5 föreställde Taxstatyn i
Stadsparken och det visste Gurli
Andersson, Kumla Allé.
Bildgåta 6 föreställde Vattentornet i Fårdala och det visste Niklas
Larsson, Kanelgränd.

Hampus Nessvold.

KLOCKA

KNEPIG

SÅDAN
KNÄPPER
VI I JULI

UTRYMME
FÖR
AVFALL
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Hampus Nessvold
föreläste i Tyresö

FÖRELÄSNING Hampus Nessvold
föreläste den 9 oktober i biblioteket i Tyresö centrum.

FOTO: PROMOTION MEDIA

ooo

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Grattis till vinnarna
i kryss nr 4, 2018

Grattis till vinnarna
i kryss nr 5, 2018

Grattis till vinnarna
i kryss nr 6, 2018

1:a: Iréne Tisell, Törnes väg
2–5: Lennart Lundin, Alby sjöväg
Bertil Olsson, Lindalsvägen
Kristina Lund, Bollmoravägen
Rikard Jarby, Sjukhusbacken

1:a: Ingrid Björklund, Björkbacksv.
2–5: Christina Jansson, Lycko
gången
Elsie Inghe, Pärlröksgången
Margith Lexander, Krokvägen
Åse Livefalk, Vårliden

1:a: Jenny-Ann Bohjort, Sikvägen
2–5: Ethel Lundkvist, Granängsringen
Ulla Backlund, Höglidsvägen
Anita Westerberg, Sommarliden
Gudrun Lejenäs, Vinkelvägen

Rätta lösningen på kryss nr 6, 2018.
Bor Bollmoran på Bollmoraberg?
FOTO: TYRESÖ NYHETER
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pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

JAZZCAFÉ
17/10 kl 13.30–15.30. Gamla fina
jazzlåtar att dansa till eller bara sitta
och njuta av. Kvarnhjulet. Entré: 60:inkl kaffe o kaka. CD utlottas på biljetten. Arr: Tyresö Jazzband och ABF.

Många intresserade av grannsamverkan i Tyresö

JAZZSÅNGTÄVLING
25/10, kl 19.30. Tyresö Jazzclubs
årliga jazzsångtävling för unga förmågor. Plats: Kvarnhjulet, Caféet
Förtäring finns, entré 120:-/150:-,
under 30 år gratis. Arr: Tyresö Jazz &
Blues Club.

Ett reportage från ett möte tidigare i år där
polisen Claes Stjernström och Tyresös brottsförebyggande strateg Ola Åkesson berättar om
hur grannsamverkan fungerar. Man får tips om
hur man kan göra om man vill starta grannsamverkan i sitt område och hur man förhindrar brott.

JAZZKRYSSNING
4/11. Höstkryssning till Åland med
Tyresö Jazzband. Bussar från Alléplan
och Krusboda kl 12.00, Tyresö C kl
12.15. Åter ca 21.45. Pris för båt
och buss tor: 60 kr. Anmälan direkt
till Eckerölinjen 0175-25 800, senast
31/10, ange kod 5JAZZ, och var ni
kliver på bussen. Arr: Tyresö Jazzband och Tyresö Jazz & Blues Club
MINIBIOKLUBB
19/10 och andra fredagar, kl 15–16
på biblioteken i Tyresö centrum och
Tyresö strand. Filmvisningar för barn
ca 3–6 år. Gratis. Filmtablå på bibliotekets webbplats eller på biblioteket.
Arr: Tyresö kommun.

Hur ska man bygga Inspiration i
ett bra Tyresö?
höstrusket

Nu som egen podd
på Radio Tyresö

Den nya tyresöbon Catarina Johansson
Nyman är utbildad lantmätare och har arbetat länge med fastighetsförvaltning och trygghetsfrågor. Ann Sandin-Lindgren har ”övertalat” Catarina att bli ny programmakare på
Tyresöradion eftersom bostäder, trygghet och
stadsplanering ligger Catarina varmt om hjärtat. Hon ställer frågor som ”Hur ska ungdomar
kunna flytta hemifrån?”

Den nya programledaren på Tyresöradion José
(Nacho) Barison fått en egen podd. Den heter
PoddNacho och kan hittas där poddar finns.
Det finns över 10 avsnitt av Sport&Träning
med Nacho. Han har intervjuat tenniscoachen
Joakim Fröberg, Sammy Bueno från Bollmora
Inters, Andre ”Wette” Westlin som är en av
grundarna av TG-Tyresö Gnagare, Pablo Valenzuela från Tyresö Royal Crowns och många
andra tyresöprofiler inom sport och träning.

BARNFILM
21/10, kl 13–14.30. Pettson och
Findus – Findus flyttar hemifrån.
Arr: Bio Forellen.
FILM
21/10, kl 18–20, även 23 och
24/10 kl 19-21. Bio Forellen visar
filmen Lyrro – Ut&Invandrarna, en
sketchartad film som handlar om
att människan alltid har varit på väg.
Pris: 120 kr.

STF Södertörn
Mejla din e-postadress om du vill
ha information om våra aktiviteter:

stfsodertorn@stfturist.se
Eller besök vår hemsida:

www.svenskaturistforeningen.se/
vara-lokalavdelningar/stf-sodertorn/

Hösten med Lions
Trollbäcken

Lena Hjelmérus som är verksam i Tyresö Trädgårdssällskap TTS samtalar med Pia Myrberg,
ägare till den lilla plantskolan Torvan trädgård
i Tullinge. Ett samtal om Pia, om blötbäddar
och konsten att odla på omöjliga ställen.

Hur fungerar
båttvätten i
Vissvass?

Kroppens
återvinningscentral

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

Holger Svensson, Jan Rafstedt och Göran
Stenberg från Lions Trollbäcken berättar om
höstens aktiviteter och vad Lions gör. Om
höstkonserten som närmar sig i Trollbäckens kyrka den 25 november. Om hur de får in
pengar genom att sälja julgranar och om alla
de stipendier och bidrag de delar ut till välgörande ändamål. Programledare: Ann SandinLindgren

DIN LÅSLEVERANTÖR

Följ med Tyresöradions flygande reporter
Gunnel Agrell Lundgren till Vissvass, där man
tvättar botten på båtar utan att ta upp båten på
land. Maskinskötare är Christer Welin, som tar
in båtarna i en jättestor ”hängmatta” och med
sin tumme reglerar horisontella och vertikala
roterande borstar som rör sig runt båtskrovets
botten. Suveränt, säger båtägarna. Havstulpaner och annat faller ner i ”hängmattan” och
blir till fiskmat.

Björns Mekaniska
Bilverkstad

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum

Programmakarna Lena Hjelmérus och Leif
Bratt tar med dig till kroppens eget Petterboda
med återvinning, lagercentral och hantering av
giftiga ämnen. Här gäller det att ta hand om allt
och enbart dricka lagom många standardglas.
Smittsamma virusar får bokstavsbeteckningar
och ganska mycket går att behandla och bota
men var rädd om dig och ditt inre kretslopp.

Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Vi behöver dig!

Bli medlem på ssu.se
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Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

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
”Bildgåtanr 7”
och skicka senast
den 20 november
2018 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
redaktion@
tyresonyheter.nu
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Albygården i höstskrud.

FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden

Vinnarna i bildgåta 4, 5 och 6
presenteraspå sidan 13.

Rättelse

Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden
amatörfotograf. I Kenths arkiv finns högklassiga
bilder från i stort sett hela världen. Tyresö Nyheter
kommer att presentera aktuella tyresöbilder tagna
av Kenth. Månadens bild är tagen söndagen den
14 oktober 2018.

SPORT I förra numret av Tyresö Nyheter i artikeln om
seriefinalen mellan Hanviken och Värtan skrev vi fel
namn på Värtans målvakt. Det var Mathias Ahlnander
som vaktade buren denna match. Och Värtans lagkapten heter Eghagha i efternamn och inget annat.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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Tyresöföretag har
höselkåpor för barn

TITTA
FÅGEL

BRUKAR
BOXARE

AUTOMATVAPEN

Första pris är tre ”Glädjelotter” där
du kan vinna upp till 1 miljon kronor.
Andra till femte pris är en lott var.

Vinnarna i kryss 4, 5 och 6
presenteraspå sidan 13.
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KONSTRUKTÖR:

ANTILOP

Kryss nr 7
Skicka din lösning tillsammans med
ditt namn och adress senast den
20 november 2018 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 7, 2018”.
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ooo

LJUD Happy Ears
är ett företag
med produktion
i Tyresö som tillverkar moderna,
snygga och funktionella öronproppar. Företaget har spridit
sin produkt runt
om i världen med omnämnanden
ibland annat Forbes Magazine, Vogue
och The Times. Nu har de lanserat
en kickstarterkampanj för att kunna
tillverka hörselkåpor anpassade för
barn. De hoppas kunna avsluta kampanjen sista oktober och leverera
hörselkåporna den 20 december.
ooo
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Unik brudkrona i församlingens ägo
KYRKA Mellan den 13 oktober 2018–17 februari 2019 pågår en
utställning på Zornmuseet i Mora Bernd Janusch – 50 år med silver.
Till en av utställningens förnämsta föremål hör en brudkrona som ägs
av Tyresö församling. Brudkronan av silver är formgiven och tillverkad
1974.

Bernd Janusch kom från Österrike till Sverige på 1960-talet. Här
träffade han silversmeden Rosa
Taikon som lärde upp honom i
silversmidets konst. Inspirerad av
romskt silversmide lämnade han
sitt arbete som arkitekt för att på

heltid ägna sig åt silver och smyckekonst. Rosa Taikon och Bernd
Janusch arbetade tillsammans
och hade en gemensam ateljé i
Ytterhogdal I Hälsingland. Paret
var gifta under åren 1967–1987.
Rosa Taikon bodde i Bollmora

under en period på 1960-talet.
Bernd Janusch och Rosa Taikon
var nära vänner till Elsa och Georg
Rahmqviskt som har donerat
brudkronan till Tyresö församling.
Bernd Janusch konst finns
representerad på ett flera museer
i Sverige, däribland Nationalmuseet. Han har också under 10 år
varit kulturchef i Mora. Numera
har han en ateljé vid Orsasjön där
han också bor.
ooo

Zornmuseet

Brudkronan har sex hjärtfomade kronspiror med filigransarbete och pärlrandsmönster. Kronans bas är dekorerad med ett mönster av pålödda
slingor och pärlrandsmönster i två rader. Till kronan hör en hårnål med
klotformat nålhuvud. Silversmedernas namn Rosa Taikon och Bernd
Janusch finns ingraverade i på insidan av kronspiran. Kronan är 9,5 cm
hög och 11 cm i diameter. Nålen är 18,8 cm lång.
FOTO: SVENSKA KYRKAN

Zornmuseet i Mora är tillägnat
konstnären Anders Zorn (1860–
1920). Här visas ett urval av
Zorns akvareller, oljemålningar,
skulpturer och etsningar samt
delar av hans konst- och föremålssamlingar. Museet arrangerar även temporära utställningar.
Besöksadress
Zornmuseet,
Vasagatan 36, Mora
Postadress
Zornmuseet,
Box 32, 792 21 Mora
Telefon
0250-59 23 10
E-postadress
info@zorn.se
Hemsida
http://zorn.se

Kyrkoherde Helena Forsberg överlämnar brudkronan till museidirektören
Johan Cederlund från Zornmuseet i Mora.
FOTO: TYRESÖ NYHETER

Däck och bilverkstad
Checka in på vårt
Radiovägen 4, Tel 742 71 72
Öppet: mån–ons 7–17,
tors 7–18, fre 7–16.
Lördagsöppet 10–14
20 oktober till 1 december.
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Däckhotell

– säker och
bekväm förvaring!

• Vi utför service
av alla bilar,
även USA och
transportbilar.
• Lämnar du in
din bil hos oss
för reparation så
släcker vi tvåan
åt dig – enkelt
och smidigt.

