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Stoppa flyttkarusellen
n Efter 16 till 17 flyttar har Kerstin 
Berglund, 87, äntligen fått en plats 
på ett äldreboende i Tyresö. Det 
började i april när Kerstin efter 
en fallolycka hemma i bostaden 
hamnade på Södersjukhuset. Dess-
förinnan hade hon klarat sig själv 

trots att hon också tidigare ramlat. 
Därefter har det blivit flera kort-
tidsboenden och sjukhusboenden i 
och utanför Tyresö.

– Man tror inte det är sant, säger 
oppositionsrådet Anita Mattsson 
(S) i en kommentar. Även om sjuk-

vård och korttidsboende fungerar 
så är det oerhört påfrestande för 
äldre människor att flyttas hit och 
dit på detta sätt. Kön till äldrebo-
enden i Tyresö gör att det tar tid 
att få en plats. 
 Sid 3

… minns.
     Sid 2

Bollmoran …
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– Äntligen har mamma fått flytta hem till Tyresö igen, säger dottern Lena. FOTO: TYRESÖ NYHETER

M-gnäll när det går bra för landet
n Med stora överskott i Sverige blir det bättre i Tyresö. Det 
behövs efter 20 år av moderat styre. Brister i kommunen finns 
inom de flesta områden. Men tyvärr verkar Moderaterna tycka att 
allt som faktiskt är bra, är dåligt och allt som faktiskt är dåligt, är 
bra. Hur kan det ha blivit så? Ledare, sid 2

Kan man få för mycket utbildning?
n Skolan ska ge grunde för att utjämna klyftor och sociala orätt-
visor. Att prioritera utbildning och göra universitet och högsko-
lor tillgängliga för alla har varit Socialdemokraternas linje. Det 
kan aldrig bli ett problem att fler har högre utbildning. Det stär-
ker både landet och individerna. Debatt, sid 4

”Många rapar 
floskler. Folk 
känner igen äkta 
engagemang.”
Niklas Wennergren, 
sid 10

Bostadsgaranti
n Om Socialdemokraterna 
vinner valet i Tyresö kommer 
en bostadsgaranti för unga 
att införas. Senast det år man 
fyller 26 år ska man erbjudas 
en bostad. Sid 3

Hyran får inte 
släppas  fri
n Med marknadshyror blir 
osäkerheten stor för de flesta 
hyresgäster. Konsultföretaget 
Ramböll har i en studie visat 
att hyrorna i Tyresö stiger 
med 37 procent med mark-
nadshyror. Sid 5

Ingvar i skogen
n En nuvarande och en före 
detta riksdagsman promene-
rar i Tyresös natur och sam-
talar om dagsaktuella frågor. 
Miljön och trygghet är ett par 
ämnen i samtalet. Sid 8

Oförändrade priser
n Priset för både villor och 
bostadsrätter har legat still 
under sommaren. Det är dock 
lägre priser nu än för tolv 
månader sedan. Sid 11

Tre nya poäng
n Tyresö FF slog Älvsjö IF i 
lördagens derby. Det började 
lite svagt med ett tappat mål 
men det hela redde till slut ut 
sig. Sid 15

Förlust i finalen
n Ett snabbt mål av Värtans 
IK gav segern mot Hanviken 
i finalen i Division 4 Meller-
sta. Ganska tidigt blev också 
hemmalagets Max Embring 
skadad. Sid 16

Snart 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



Kommunfakta: Tyresö spenderar lite på det gröna
Lagom till valet återinvigdes Fornuddsparken. Ännu återstår frågan om en stor skola 
ska förändra hur parken ser ut. Men att delar av övriga parken rustats undgår ingen. 
Men det är snarare undantaget än regeln. I början av 2010-talet investerade Tyresö 
lika mycket som snittet bland landets kommuner – drygt 300 kronor per invånare. 
Efter det har Tyresö sparat på sina gröna ytor. Idag spenderar kommunen hälften 
mot det som är snittet i övriga Stockholms län. Hade kommunens ledning inves-
terat lika mycket i att vara en grön kommun med levande parkmiljöer hade Tyresö 
kommun under 2010-talet investerat ytterligare drygt 50 miljoner i våra parker.

Kostnad parker, kronor per invånare

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Pressgranne

Debatten kring tillståndet i Sverige ver-
kar sakna förankring i verkligheten, hos 
framför allt Moderaterna. Sverige går 

som tåget. Vi har den högsta sysselsättnings-
graden någonsin i ett EU-land. Arbetslösheten 
sjunker dag efter dag. Överskottet i Sveriges 
ekonomi är enormt efter åren av borgerligt 
underskottsstyre.

Satsningar med riktiga pengar görs inom i 
stort sett alla områden. Mer till polisen än vad 
som efterfrågas. Mer till pensionärerna när den 
orättfärdiga pensionärsskatten växlas bort. Mer 
resurser till försvaret. Värnplikten som Modera-
terna avvecklade är återinförd. Skolan och vår-
den får bättre förutsättningar med ökade resur-
ser. Barnfamiljernas vardag underlättas med 
utökad föräldrapeng. Underhållet på vår infra-
struktur i järnväg och vägar ökar. I stort sett allt 
har gått i rätt riktning nationellt de senaste åren 
när Socialdemokraterna styrt, men från Mode-
raterna hörs bara gnäll.

Hur ser det då ut där Moderaterna styrt? 
Det har väl inte undgått någon hur det står till i 
Stockholms läns landsting:

Det nya Karolinska sjukhuset kan väl stå som 
ett monument över ett ekonomiskt totalhaveri. 
Länets vårdköer har växt och någon ny vård-
central i Tyresö har vi inte sett röken av. Upp-
handlingar av strumpor har resulterat i priset 
6 000 kronor paret. När granskningen av affärer-
na ska genomföras konstateras jävssituationer 
därför att det moderata finanslandstingsrådet 

och den som ansvarat för vissa affärer är hen-
nes man.

I Tyresö är det tyvärr inte bättre. Barngrup-
perna i förskolan har inte minskat under åren. 
Äldreomsorgen klaras inte. Platsbristen är så 
stor att många tvingas bort från kommunen. När 
Nyboda skola skulle byggas om blev det ett par 
hundra miljoner kronor dyrare än tänkt.

Ekonomin i socialnämnden verkar gå 
på galopperande räkning. De samlade 
underskotten de senaste åren över-
stiger en kvarts miljarder kronor och 
årets resultat spär på detta betydligt.

Inom område efter område har leveransen inte 
motsvarat vare sig förväntningarna eller beslu-
ten. Ett maktskifte i Tyresö gör skillnad. Soci-
aldemokraterna vill till exempel behålla Björk-
backens äldreboende, bygga mindre skolor och 
ge bostadsgaranti till de unga.

Söndagens val är ett riktigt ödesval. Det låter 
som en klyscha men sällan har osäkerheten om 
valutgången varit större. Och det finns dessut-
om en stor oro hos en mycket stor majoritet av 
väljarna, både nationellt och i Tyresö, att Sveri-
gedemokraterna ska få ett avgörande inflytande 
över politiken. Därför är det kanske dags för 
de demokratiska partierna att glömma grollet, 
bryta upp blockpolitiken, kavla upp ärmarna 
och göra jobbet tillsammans.

ooo

Moderaternas verklighetsbeskrivning motsvara inte det faktiska tillstån-
det i landet, i landstinget eller i Tyresö. Varför är det dåligt att vi har den 
bästa sysselsättningsgraden någonsin? Varför är det dåligt att stora 
överskott kan omvandlas till goda reformer med riktiga pengar? Varför är 
det bra att strumpor kostar 6 000 kronor? Varför är det bra att de äldre 
får omsorg långt från Tyresö? Varför är det bra med stora barngrupper? 
Moderaterna  verkar leva i den omvända världen.

”Så till sist, utan några jämförelser i övrigt, en stillsam 
påminnelse i väntan på söndagen den 9 september.

Många av de tyskar och tjecker som i valen 1932 och 
1946 röstade på nazister och kommunister var fullt med-
vetna om att de röstade på antidemokratiska partier. De 
ville, precis som missnöjesväljare idag, prova något nytt 
och samtidigt ge etablissemanget en knäpp på näsan, över-
tygade om att de skulle kunna korrigera sig i nästa val.

Det blev ingen nästa gång.”
Ur PT Ohlsson i Sydsvenskan den 26 augusti 2018
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Tyresö Nyheter utkommer med 8 
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Tyresö Nyheter ägs av Tyresö Nyheter 
ekonomiska förening. Ordförande är 
Lars Hjalmarson.
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Tyresö Nyheter är en lokaltidning med 
socialdemokratiska förtecken. Tidning-
en har en lång tradition i kommunen, 
första numret utkom 1972.
Nästa nr utkommer 16–21 okt 2018
Manusstopp 7 oktober 2018
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Sverige satsar
Tyresö sparar

När han blir gammal moderaten
då lever han nog helst på staten
och prisar allt det sociala
som han i dag inte vill betala.

S.

Valrevy 1979

Tabell 1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Alla kommuner (ovägt 
medel) 280 294 292 297 324 330 327 346 353 374 378

 Stockholms läns 
kommuner (ovägt 
medel)

284 299 284 293 335 342 335 364 389 394 399

 Tyresö 241 234 252 326 289 159 158 151 155 143 199

 Alla kommuner (ovägt medel)
 Stockholms läns kommuner (ovägt medel)
 Tyresö
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Rätt om SPF
RÄTTELSE Kerstin Hallgren är 
SPFs representant i KPR, men 
hon är inte längre ordförande vil-
ket felaktigt angavs i förra numret 
av Tyresö Nyheter. Ordförande 
för SPF i Tyresö är Ewa Kardell. 

ooo

Spring för en god 
sak
HOPP Förra årets lopp Gudö – 
Hope of Run är tillbaka. På lördag 
går insamlingsloppet av stapeln 
i Tyresta naturreservat. Hope of 
Run arrangeras runt om i landet 
till förmån för Barncancerfon-
den, och Gudö var det som drog 
in mest pengar i fjol, 140 000 kro-
nor. Årets mål är att samla in ännu 
mer, 150 000 kronor. Sträckorna 
är 1 km för de minsta, 3 km för de 
något äldre och en motionsslinga 
på 5,5 km. Det finns också en 8,2 
km slinga för de över 15 år som 
vill utmana sig själva.

ooo

Gott från Tyresö 
på museet
SMAK När Nordiska museet öpp-
nar sin nya butik kommer den ha 
tre huvudingredienser, en möns-
tersamling som posters, anteck-
ningsblock och vykort, en del 
vintage med rekvisita från vinden 
samt en del med godsaker, Nord-
iska smaker.

Det är lokalproducerade sötsa-
ker, teer, oljor, kryddor, must och 
marmelader, bland annat från 
museets trädgård på Tyresö slott. 
Den nya butiken öppnar den 29 
september.

ooo

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. 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

 

 

ÄLDREVÅRD Kerstin Berglund, 
87 har fått en plats på Krusmyn-
tans äldreboende. För en knapp 
vecka sedan kunde hon flytta 
in. Men vägen dit har varit lång, 
plågsam och orolig både för Ker-
stin och hennes närmaste.

Det började i april när Kerstin 
efter en fallolycka hemma i bosta-
den hamnade på Södersjukhuset. 
Dessförinnan hade hon klarat sig 
själv trots att hon också tidigare 
ramlat. Men de fallen var inte så 
allvarliga. Nu var det värre. Efter 
vistelsen på Södersjukhuset bör-
jade det ständiga flyttandet från 
det ena till det andra stället.

Från det ena till det andra
Efter sjukhusvistelsen placerades 
Kerstin på Handens sjukhus och 
efter några dagar där på Ekehöj-
dens korttidsboende i Bredäng. 
Där kryade hon på sig, kunde 
gå några hundra meter med rull-
lator och sällskap, men klagade 
över att hennes medpatienter var 
svårt dementa. Hon trivdes inte 
och ville hem. Så blev det. Hon 
fick bra hjälp av hemtjänsten. Det 
hjälpte tyvärr inte. Ny fallolycka 
efter bara ett dygn hemma. Återi-
gen ambulansfärd till Södersjuk-
huset och därefter igen till Han-
dens sjukhus. Att flytta hem igen 
var inte längre att tänka på. Hem-
tjänsten i Tyresö meddelade dot-
tern Lena att Kerstin inte längre 
kunde bo själv.

Ansöker om permanent plats
Ett vårdplaneringsmöte med 
kommunens biståndshandläggare 
genomfördes i mitten av maj. Ker-
stin ansöker om en permanent 
plats på ett vård- och omsorgsbo-
ende hemma i Tyresö. Det skulle 
dröja. För Kerstin skulle utredas 
vidare. I stället blev det ett nytt 
korttidsboende.

Dottern Lena sände då ett 

bekymrat brev till kommunen, 
där hon bland annat skrev följan-
de: Behovet av ytterligare utred-
ning vill jag starkt ifrågasätta. 
Mamma klarar inte att ta hand 
om sig själv, än mindre bo själv. 
Det har alla turer till sjukhus 
visat med tydlighet. Jag menar 
också att beslutet om att placera 
mamma på ytterligare ett nytt 
boende inte är värdigt.

Utreds vidare
Brevet ledde inte till något ändrat 
beslut från kommunens sida. Det 
återkommande svaret var att Ker-
stins fall måste utredas vidare.

Hela sommaren går. Kerstin 
bor på korttidsboende i Sköndal. 
Så i slutet av augusti kom beske-
det att Kerstin skulle få en plats 
på Krusmyntan. När hon flyttar 
hem till Tyresö sitter ytterligare 

tre tyresöbor där och väntar på 
att få komma hem.

– Sammanlagt fick mamma 
åka ut och in på sjukhus, till och 
från olika korttidsboenden 16–17 
gånger, säger Lena. Hur dålig ska 
en gammal människa behöva 
bli innan hon får komma till ett 
boende som har möjlighet att 
skapa verklig trygghet för henne 
på längre sikt?

Lång kö
När TN tar kontakt med Socialför-
valtningen säger man att ett ären-
de kan ta tid. Dels ska en utred-
ning göras. Utredningen ska leda 
till ett beslut om vilken vård som 
behövs. När det beslutet är fattat 
ska det verkställas, en vårdplats 
ordnas. För närvarande finns en 
kö på ett 25-tal personer i Tyresö, 
och därför tar det tid att få en 

plats. De beslut som tas i Tyresö 
rapporteras in till IVO (Inspektio-
nen för vård och omsorg). Däri-
från har ingen anmärkning riktats 
mot kommunen.

– Man tror inte det är sant, 
säger oppositionsrådet Anita 
Mattsson (S) i en kommentar. 
Även om sjukvård och korttids-
boende fungerar så är det oerhört 
påfrestande för äldre människor 
att flyttas hit och dit på detta sätt. 
Det verkar som att detta utdragna 
utredande är ett sätt att dölja bris-
ten på platser i kommunens äldre-
boenden.

Nu har Kerstin äntligen kommit 
hem till Tyresö, och ska försöka 
finna sig tillrätta i sitt nya boende. 
En lång, inte bara het utan också 
påfrestande och omtumlande 
sommar är över.

ooo

– Jag vill helt enkelt våra ungdomar ska kunna flytta hemifrån innan de är 
gamla, säger Anita Mattsson (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER

Det har varit en jobbig tid. Sjutton flyttar tär på krafterna. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Lång och plågsam väg 
till plats på Krysmyntan

Socialdemokratiskt löfte:

Bostadsgaranti för unga
VALLÖFTE Socialdemokraterna 
i Tyresö kommer införa en flytta-
hemifrån-garanti som omfattar 
alla mellan 18 och 25 år, om de 
vinner valet. Senast det året när 
man fyller 26 ska man erbjudas 
en egen bostad.

Under perioden 2018 till 2024 räk-
nar Socialdemokraterna med, om 
de vinner valet, att kunna påbörja 
1 000 nya hyresrätter i Tyresö. 
Rekordmånga hyresrätter som 
möjliggör att unga tyresöbor kan 
garanteras en hyreslägenhet.

– Vi kommer kunna garantera 
unga tyresöbor en bostad efter-
som vi kommer stoppa för alla 
utförsäljningar av Tyresö bostä-
ders lägenheter. Det har varit 
Moderaternas metod. Vår metod 

har varit att bygga fler hyresrätter, 
säger Anita Mattsson (S) kandidat 
till kommunstyrelsen ordförande.

För att förslaget ska kunna 
genomföras måste antalet hyres-
rätter som byggs öka. Samtidigt 
måste också antalet ungdoms-
lägenheter gå upp och även pri-
vata fastighetsägares hyresrätter 
måste förmedlas genom Tyresö 
bostäders kö.

– Jag vill helt enkelt våra ung-
domar ska kunna flytta hemifrån 
innan de är gamla. En egen bostad 
innebär både trygghet och frihet. 
Utan det egna hemmet finns det 
inga möjligheter att starta sitt 
vuxenliv, säger Anita Mattsson 
(S) kommunstyrelsen vice ordfö-
rande.

ooo
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Dagens ros …
… vill jag ge till alla duktiga 

bollflickor som är med vid 
Tyresö FF damers hem-
mamatcher och ser till 
att spelet flyter på bra. 
Eftersom jag även ser 
en del bortamatcher kan 
jag berätta att det inte är 
alla lag som har så bra 

support runt sina matcher. 
Tack alla flicklag som ställer 

upp och hjälper till på match-
erna på Tyresövallen!

Fotbollssupporter

Utbildning och en jämlik skola är grunden i den fri-
hetsrörelse som Socialdemokraterna är. För ett 
samhälle som håller ihop är det helt avgörande att 

skolan också ger möjlighet att utjämna klyftor och sociala 
orättvisor. Kort sagt – alla barn ska ges förutsättningar att 
få en bra skolgång och därmed kunna välja sin väg i livet.

Socialdemokraterna har i alla tider prioriterat utbild-
ningspolitiken. Högern har konsekvent motsatt sig en 
utbyggnad av skolsystemet. Deras argumentation har 
både handlat om att kvaliteten kommer att försämras om 
fler släpps in i högre utbildning och att man måste skilja 
på de som är menade att bli akademiker och de som ska 
gå mot arbetaryrken. Om högern hade fått styra skulle vi 
fortfarande bara haft en liten del av befolkningen som nått 
gymnasiestudier och ännu färre som gått på högskola eller 
universitet. De var emot förlängningen av folkskolan, emot 
införandet av enhetsskolan och grundskolan, emot det 
sammanhållna gymnasiet och emot att gymnasiets yrkes-
program förlängdes till tre år. Idag är de emot att yrkespro-
grammen ska ge grundläggande högskolebehörighet.

Tack vare att socialdemokrater och liberaler har samar-
betat har vi idag ett väl utbyggt utbildningsystem, som är 
tillgängligt för allt fler. De historiska konfliktlinjerna finns 
kvar även idag. Moderaterna vill fortfarande stänga dörren 
till högskolestudier för elever som väljer yrkesprogram. 
Det smärtar oss. Vi behöver fler som utbildar sig inom 
yrkesprogrammen, men det har visat sig att elever väljer 
bort utbildningar som stänger dörrar. Idag väljer färre elev-
er yrkesprogram, trots att bristen på arbetskraft är enorm 
inom många hantverkaryrken.

Kunskapen blir inte mindre om den delas av fler. Den 
mest grundläggande skillnaden i svensk skolpolitik är 
fortfarande densamma som den varit det senaste århund-
radet. Som socialdemokrater är vi stolta över att gå till val 
på stora satsningar på skolan, både i Sverige som helhet 
och i Tyresö kommun. Nationellt vill vi utöka välfärdsmil-
jarderna, så fler lärare kan anställas. Vi vill göra miljardin-
vesteringar för en mer jämlik förskola, samt storsatsa på 
skolans fritidsverksamhet.

Lärarna måste få högre status och en bättre arbetsmiljö. 

Lärarassistenter som kan avlasta lärarna i deras arbete 
måste anställas och lärarnas administration måste minska. 
Dessutom måste lärarutbildningen reformeras och fler 
lärare utbildas.

Fler lärare och en nationell plan för studiero ska åter-
skapa tryggheten i skolan. Var tredje elev i årskurs 9 uppger 
att de inte har studiero på lektionerna. Det är en skandalös 
situation som ökar stressen och slår direkt mot kunskaps-
resultaten. Varje elev måste kunna arbeta i lugn och ro och 
få stöd oavsett om man halkat efter eller vill springa före.

Under de senaste decennierna har klyftorna ökat i sko-
lan. Tidigare kunde skolan kompensera för barnens olika 
förutsättningar, då spelade föräldrarnas bakgrund inte så 
stor roll. Idag är det ett faktum; om föräldrarna är fattiga, 
om de är lågutbildade eller om de invandrat hit så är det 
avgörande för hur det går för barnen i skolan. Det är helt 
oacceptabelt. Och det är det som debatten inom skolan 
borde handla om.

De ökade klyftorna är anledningen till att vi Socialde-
mokrater vill göra en mycket tydlig prioritering på skolan. 
I Tyresö vill vi öka lärartätheten och förbättra skolhälso-
vården. Vi vill också säkra kvalitén i alla skolor, så att alla 
Tyresös barn får chansen att välja sin egen väg i livet.

Att skapa en likvärdig skola är inte snutet ur näven. Men 
vi ser problemen och tänker försöka att göra någonting åt 
dem. Vi är övertygade om att alla barn kan lära sig, och att 
det inte ska spela någon roll vilken familj du föddes i. Det 
är socialdemokrati för oss.
Anita Mattsson (S) Mathias Tegnér (S)
Oppositionsråd Riksdagsledamot

redaktion@tyresonyheter.nu, www.tyresonyheter.nu
Fax: 08-742 15 64DEBATT

En jämlik skola är bättre för alla

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter. 
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men 
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En fundering!
Jag bor på Björkbacken äldrebo-
ende sedan några år tillbaka och 
trivs jättebra. I höstas tog reger-
ingen beslut på att börja sänka 
skatten för oss pensionärer. Jag 
tillsammans med mina kompi-
sar blev jätteglada. Så februari 
månad kom min nya pension som 
hade en ökning på 460 kronor 
per månad. Men, samtidigt kom 
fakturan på mat och omsorg från 
kommunen. Den fakturan hade 
ökar med 469 kronor per månad. 
Så summan av det hela gjorde att 
jag fått 9 kronor högre kostna-
der. Är det så man ska behandla 
oss äldre Tyresö kommun? Jag är 
djupt besviken på moderaterna 
och deras stödpartier.
En besviken pensionär!

Vems båtar?
Runtom på stränderna i Drevviken  
ligger flera övergivna båtar. För-
modligen är det likadant vid många 
andra sjöar och stränder runtom i 
vår kommun. För över ett år sedan 
”lappade” kommunen dessa båtar 
och efterlyste ägare. Idag, mer än 
ett år senare, ligger båtarna fort-
farande kvar övergivna. När kom-
mer de att tas om hand och fraktas 
bort? Vems är ansvaret?
Naturvän

Nu är det nog!
Jag har trampat i hundbajs inte 
en, inte två, utan TRE gånger i år! 
Två på Wättinge gårdsväg och en 
vid Ahlstorp.

Vad är så svårt med att plocka 
upp efter sin hund?

När du skaffade ditt husdjur så 
förband du dig även att vid pro-
menader städa rent efter den, för 
allas trevnad. Om du inte klarar 
av den uppgiften kanske du inte 
ska ha hund. En situation lik den 
när barn lovar att städa hamster-
buren, men efter 
tre gånger aldrig 
gör det igen är 
den du skapar 
för din omgiv-
ning. Skäms!
Gunnel

Signalfel
Jag vill för alla Tyresös ungdo-
mars skull ha tillbaka de teoretis-
ka linjerna på Tyresö gymnasium. 
Jag pendlade minst en timme, en 
väg till stan i tre års tid. Ofta mer 
på grund av ”signalfel”. Hade jag 
fått välja nu hade jag inte gjort om 
det. Det blir två timmar per dag 
som går åt till ungefär ingenting. 
Även om man väljer ett gymnasi-

um i Haninge eller Nacka som nu 
många ungdomar tvingas göra, så 
kvarstår problemet eftersom bus-
sarna dit går ganska sällan. Jag 
hoppas verkligen att fler inser 
problemet med att de teoretiska 
programmen inte finns i Tyresö 
och att de återvänder hit snart, 
för våra ungas skull.
Amanda, gymnasiependlare

Rusta upp busstorget!
Busstorget vid Tyresö centrum 
ser verkligen hiskeligt ut. Jag har 
hört att det ska renoveras, men 
jag undrar om man inte redan nu 
skulle kunna liva upp stället med 

lite färg och bättre belysning. Det 
kostar inte förfärligt mycket men 
skulle nog förbättra dagen för 
många tyresöbor.
Ragnhild 

Många invigningar i valtider …

Har de redan givit upp?

Jag undrar om det bara är jag 
som har lagt märke till att det är 
många saker som invigts såhär 
två veckor innan valet? Ishalls-
bygge, grill och park gånger två. 
Det är naturligtvis bra att det sker 
saker i kommunen, men jag en 
magkänsla som säger att invig-

ningarna är en del i en valkampanj 
för sittande styre. Ishallen kom ju 
dessutom till av ett samarbete 
mellan flera partier. Inte bara de 
styrande moderaterna. Varför 
fick inte de vara med och ta första 
spadtaget??
Urban

Inför valet tänkte jag sätta mig in 
lite i vad de olika partierna vill. Jag 
har besökt några partier i Tyresö 
centrum, alla är inte där men flera 
finns på plats. Jag läser också vad 
de skriver på Facebook och deras 
riktade reklam, så kallade dark 
adds. Det som slår mig är uppen-
bart. Socialdemokraterna pratar 
uteslutande om sin politik, vad 
de vill göra. Moderaterna pratar 

också i huvudsak om Socialdemo-
kraterna, för visso med ett annat 
tonläge. Varför? Är det inte lite 
konstigt att de som styr i Tyresö 
hellre vill prata ner sina politiska 
motståndare än att presentera ett 
konkret förslag?  För mig känns 
det ganska desperat. Vem vill rösta 
på någon som redan har givit upp? 
Den som inte tror mig – titta själv!
A Johansson, Trollbäcken

Heja alla valarbetare!
Idag vill jag hylla alla fantastiska 
valarbetare i våra demokratiska 
partier som på sin fritid – oavlö-
nat – lägger ner kropp och själ för 
demokratin i Sverige. Det klagas 
på valmaterial i brevlådor, störan-
de telefonsamtal på kvällar och 

fula valaffischer längs vägarna. 
Men vet ni, motsatsen vore fruk-
tansvärd. Ett tyst land, ett samhäl-
le utan röster, en plats för rädsla. 
Leve demokratin och de allmänna 
och fria valen!
Mia
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Så står partierna inför valet
De borgerliga partierna har drivit 
på för friare hyressättning. Krist-
demokraterna vill se marknads-
hyror för nyproducerade lägen-
heter, och Centern, Moderaterna 
och Liberalerna vill att hela hyres-
marknaden får en friare hyres-
sättning. De rödgröna partierna 
är emot och vill ha kvar dagens 
system. Sverigedemokraterna har 
öppnat för att fasa in marknads-
hyror.

NYHETER

Tacotaxi
MILJÖ Är reklamen i Tyresö för 
hemleverans av latinamerikansk 
mat? Nej, det är kommunens 
kampanj för att få tyresöborna att 
sortera matavfall. Varje år slänger 
vi cirka 70 kilo matavfall per per-
son. Det innehåller mycket energi 
som kan omvandlas till bränsle 
för bland annat bussar, avfallsbi-
lar och taxibilar.

ooo

Tyresöfotograf 
klar för VM-final
FOTO Jenny Puronne, Slottsstu-
dien är klar för final i World Pho-
tographic cup. I tävlingen ingår 
man i lag men ställer upp indivi-
duellt med egna alster. Puronne 
är en av fyra fotografer från det 
svenska landslaget som tävlar i 
Australien 5 maj.

ooo

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 demens-
certifieringen är ett kommunö-
vergripande initiativ så var bara 
den politiska majoriteten repre-
senterad. Oppositionspartierna 
var inte inbjudna och inte heller 
välkomna.

ooo

Bibi Andersson, Bollmora
– Trygghet när man rör sig ute 
och att man ska kunna lita på 
välfärden.

Elisabeth Gillert, Myggdalsv.
– Miljö, invandring och sjukvård.

Anders Sandell, Älta
– Skolan eftersom jag har barn, 
vård, omsorg och migration.

Barbro Forsberg Rhöse, Bollmora
– Miljöfrågor, sjukvårdsfrågor och 
bostadsfrågan, att det ska byg-
gas fler hyresrätter.

José Blanco, Östra Tyresö
– Demokratifrågor, sjukvård, 
arbetsro i skolan. De frågorna är 
viktiga för mig.

?Alldeles strax är 
det val, vilka frågor 
är viktigast för dig?

FOTO: JOHANNA SCHAUB

Det finns partier som idag läg-
ger förslag om att införa ”fri eller 
friare hyressättning”. Detta är det 
samma som marknadshyror. Idag 
sätts hyrorna genom förhandling, 
de ska vara lika för lika lägenhet 
och bygger på bruksvärdet, det 
vill säga den standard och kvalitet 
som finns i lägenheten, fastighe-
ten och i området. Det innebär att 
hyresvärden inte själv kan bestäm-
ma hur hög hyra du ska betala. Vid 
de årliga hyresförhandlingarna så 
kräver hyresgästerna belägg för 
förslagen till höjda hyror. Det sker 

vanligast mellan fastighetsägaren 
och Hyresgästföreningen. Men en 
enskild hyresgäst kan också för-
handla sin hyra själv. Hyresgästen 
har också ett skydd mot kraftiga 
hyreshöjningar, så att ingen ska 
kunna tvingas flytta bara för att 
fastighetsägaren höjer hyrorna.

– Ett system med marknadshy-
ror skulle innebära att fastighetsä-
garen själv sätter hyran och den 
som inte har råd att betala tvingas 
då flytta. Hyresrätten skulle med ett 
sådant system bli en väldigt otrygg 
boendeform, säger Marie Linder.

Engagerat sig i valet
Hyresgästföreningen har för-
utom frågan om marknadshyror 
också engagerat sig i valet för att 
påverka partierna så det byggs 
fler hyresrätter till rimliga hyror. 
De vill också att de hyresgäster 
som får sina lägenheter renove-
rade ska kunna påverka hur det 
renoveras och de vill också se 
politiska förslag så att inte hyres-
höjningarna blir så kraftiga efter 
avslutad renovering. Deras valar-
bete går under devisen ”Ta parti 
för människan”.

– Att är vi engagerade i valet, 
är inget nytt, det har vi gjort 
under många valrörelser. Vi gör 
det eftersom hyresgästerna är 
beroende av beslut som fattas av 
kommunfullmäktig runt om i lan-
det men också vilka beslut som 
fattas i riksdagen. Vi är partipoli-
tiskt obundna och uppmanar inte 
människor att rösta på något spe-
ciellt parti. Vår kampanj syftar till 
att berätta vad de olika partierna 
vill men också lyfta fram de frå-
gor som vi anser är väldigt viktiga, 
säger Marie Linder.

37 procent högre hyror
Hyresgästföreningen har låtit 
konsultföretaget Ramböll göra en 
studie på flera olika orter i Sveri-
ge. Syftet med studien är att visa 
vad ett införande av marknadshy-
ror skulle få för konsekvenser för 
människors hyresnivåer och kon-
sumtionsutrymme. Marknadshy-
ror innebär att marknaden sätter 
hyrorna, det vill säga att hyres-
värden bestämmer hur mycket du 
ska betala i hyra. Rambölls rap-
port visar att hyrorna skulle stiga 
med cirka 37 procent Tyresö.

– Den diskussion jag möter i 
Tyresö och i övriga delar av Sve-
rige är att många har tufft att klara 
dagens hyror. Nyproduktionen 
ligger redan på så höga nivåer att 
många inte har råd att efterfråga 
dessa lägenheter idag. Jag har 
träffat flera som velat flytta in i 
Tyresö Bostäders nya bostäder 
vid Tyresö centrum men inte har 
råd, säger Marie Linder. Om dessa 
nyproduktionshyror släppas helt 
fritt skulle ännu fler tyresöbor 
tvingas avstå.

ooo

Även hyresgästerna behöver långsiktighet i boendekostnaderna, säger Marie Linder, ordförande i Hyresgästernas Riksförbund. FOTO: TYRESÖ NYHETER

BOSTAD – Hyresgästerna vill precis som villaägare och bostadsrätts-
innehavare veta vilka boendekostnader de kommer att ha framöver. 
Det klart att människor blir oroliga när det läggs förslag på kraftiga 
hyreshöjningar, säger Marie Linder förbundsordförande för Hyresgäst-
föreningen.

Långsiktighet i boendet

Svenska Dagbladets analys, söndag den 2 september 2018

Fråga: ”Ett system med marknadshyror 
på bostadsmarknaden bör införas.”

Hyresexempel om marknadshyror införs
Hyra idag Marknadshyra

3:a på Granängsringen 5 946 8 135
3:a på Åkervägen 6 522 8 923
3:a i Krusboda 6 278 8 590

Källa: Ramböll
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Jag har haft förmånen att gå i skolan i Tyresö, på Stim-
met, Forellskolan och Tyresö gymnasium. Jag minns 
många av min kloka lärare som gett mig mycket 

att vara tacksam för. Jag minns särskilt en av dem som 
istället för att säga ”det är viktigt att skilja på äpplen och 
päron” så sa hon alltid ”det är viktigt att skilja på snoppar 
och bananer”. Även om jag inte använder ordspråket dag-
ligen, så tror jag att det var en mycket viktig lärdom, att 
kunna skilja på väsentligheter och banaliteter. Få saker är 
viktigare i tider som dessa.

På söndag går Sverige, Stockholms läns landsting och 
Tyresö till val. Det har blivit utnämnt till det viktigaste 
valet i Sveriges historia. Jag tror aldrig det varit viktigare 
att använda min lärares lärdom.

För mig är klimaten den kanske största frågan. Agerar 
vi inte nu, så kommer vår civilisation inte överleva. Risken 
är att min snart fyraåriga son högst personligen kommer 
drabbas av klimatförändringar, om vi inte bestämmer oss 
för att rädda vår planet och agerar kraftfullt. Ett hot som 
känns lika överhängande är hotet från extremhögern. Bara 
tanken på att leva i ett ofritt land med tydliga totalitära 
inslag känns för mig outhärdlig. För många med mig är frå-
gan om högerpopulismens framfart en fråga på liv och död.

Vi socialdemokrater har velat göra detta val till en folk-
omröstning om välfärden. Vi tror att välfärden behöver 

mer resurser och att den enda rim-
liga vägen framåt är att tillföra mer 
resurser till exempelvis sjukvården, 
skolan och bostadsbyggande. Jag 
tror också att frågorna om välfärden 
hänger ihop med frågorna om demo-
krati. En välfungerande välfärd och 

ett skolväsende som utbildar elever för livet är den bästa 
försäkringen mot högerpopulism. När alla ungdomar, 
oavsett bakgrund, har en framtid med jobb och bostad, 
så försvåras rekrytering till kriminalitet och extremism.

Jag tror på ett samhälle som håller ihop. Där vi förbätt-
rar välfärden genom gemensamt arbete. De senaste veck-
orna har det blivit tydligt hur olika partier har olika syn på 
Sverige. Jag som socialdemokrat tror på Sverige och den 
svenska modellen. Jag älskar det som är bra med Sverige, 
såsom jämställdhet och jämlikhet. Däremot blundar jag 
inte för de problem som vi står inför. Samtidigt ägnar sig 
Ulf Kristersson åt att klanka ner på Sverige i Financial 
Times, precis som Jimmie Åkesson gjorde i amerikansk 
media, härom året. Det är rimligt att peka på samhälls-
brister, men det är ohederligt att svartmåla för egen vin-
ning. Kort sagt, vi behöver kärleksfulla kritiker.

Om vi lyckas hålla den goda tonen i det politiska sam-
talet, så kommer det också bli enklare att bilda allianser 
efter valet. I alla val och parlament tror jag det behöver 
bildas allianser mellan dem som tveklöst tar ställning för 
det öppna samhället och för den västerländska demo-
kratin. I en sådan konstellation kan också klimatfrågan 
hamna i fokus.

Det är vad jag hoppas på i söndagens val!
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 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 Handels-
högskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom. 
Mathias har också ett genuint idrottsintresse och är vice 
ordförande  för Stockholms Ishockeyförbund, dessutom 
dömer han ishockey.

Tyresös röst i Riksdagen

FOTO: CHRISTER KÄLLSTRÖM

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.

”Högerpopulismens 
framfart är en fråga  
på liv och död.”

– Man behöver höja ambitionen för äldreomsorgen i Tyresö, säger Christina Tallberg, ordförande för 
pensionärernas   riksorganisation, PRO. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbo omvald som 
ordförande för PRO

Christina Tallberg som bott i kom-
munen sedan 1951 har varit aktiv i 
PRO sedan hon gick i pension vid 
65 års ålder. Hon har länge varit 
politiskt aktiv och bland annat 
varit landstingsråd men slutade 
arbeta politiskt när hon blev 1:e 
vice ordförande för PRO

– Jag har varit aktiv på samt-
liga nivåer inom PRO, berättar 
hon. Först blev jag ganska snabbt 
ledare för en studiecirkel lokalt 
i Tyresö. Sedan blev jag invald i 
styrelsen för PRO Tyresö. 2012 
valdes jag till distriktsordförande 
för PRO Stockholm.

– Det var 2012 jag fick sluta med 
mitt politiska engagemang, säger 
hon. Eftersom PRO är en partipoli-
tisk obunden organisation och jag 
då blev vald till 1:e vice ordföran-
de så gick det inte att kombinera.

PRO är en av Sveriges största 
organisationer med ungefär 1 400 
lokala föreningar och 350 000 

medlemmar. PRO står på två ben, 
dels arbetar de för att aktivera 
sina medlemmar. Genom studie-
cirklar, möten, arrangemang 
och liknande skapar de livslångt 
lärande, social samvaro och en 
meningsfull fritid tillsammans 
med medlemmarna.

Politiskt arbete nödvändigt
Även om PRO är en partipolitiskt 
obunden organisation så är det 
andra benen påverkan, att för-
bättra villkoren för sina medlem-
mar. Då behöver man arbeta poli-
tiskt enligt Christina Tallberg

– Att PRO är partipolitiskt 
obundet betyder ju inte att vi är 
opolitiska. Tvärtom så arbetar vi 
väldigt hårt politiskt för att för-
bättra för våra medlemmar. Däre-
mot så arbetar vi mot sittande 
regering, oavsett vilka som styr.

– Häromdagen lämnade jag 
över 75 000 underskrifter till 

statsminister Stefan Löfven. Det 
handlade om vår just nu viktigaste 
fråga. Att höja den allmänna pen-
sionen. I Sverige ska man kunna 
leva ett anständigt liv, både för 
de som är pensionärer idag men 
också för framtida pensionärer.

Kommunalvalet intresserar
Som pensionär, tyresöbo och 
med en lång historia som politiskt 
aktiv, bland annat som landstings-
råd, är också Christina Tallberg 
intresserad av kommunvalet den 
9 september.

– Det är självklart att man behö-
ver höja ambitionen för äldre-
omsorgen i Tyresö, säger hon. Att 
äldre inte får bo kvar i kommunen 
är förfärligt och man kommer in 
i omsorgen alldeles för sent. Vi 
behöver fler äldreomsorgsplatser 
i Tyresö.

– Vi behöver också titta på ett 
mer individuellt system i hem-
tjänsten, menar hon. Minuthetsen 
måste bort, både för de äldre och 
för personalen. Personalen behö-
ver goda arbetsvillkor för att ge 
god omsorg.

ooo

MÖTE För några många månader sedan blev Christina Tallberg 
omvald som ordförande för pensionärernas riksorganisation, PRO. 
Eftersom även Marie Linder blev omvald som förbundsordförande för 
Hyresgästföreningen leds två av Sveriges största intresseorganisatio-
ner av tyresökvinnor.
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I ett flygblad från valet 
2014, undertecknat av 
kommunstyrelsens ord-

förande Fredrik Sawe-
ståhl, skriver Mode-

raterna att barn- och 
utbildningsnämnden 

beslutat att Sofiebergs-
skolans mellanstadium 

ska bevaras. Det blev 
precis tvärtom.

M-väljare L-, C- och KD-väljare S-väljare

Högt spel i att 
inte vara tydlig om 
samarbete   med SD
Analys av Martin Nilsson,  
TNs politiska kommentator.

Sverigedemokraterna har växt i 
opinionen och det ser ut som att 
partiet kan gå framåt i valet. När 
Statistiska centralbyrån (SCB) 
mätte opinionen i våras var Sve-
rigedemokraterna det enda parti 
som hade fler som ville rösta på 
det än vad som tyckte att par-
tiet var det bästa. Många som 
gör det röstar alltså på partiet i 
protest snarare än för att man 
tror att partiet har den bästa 
politiken. Att SD fått ökat stöd 
har också inneburit att partiet 
spelar martyrkortet allt oftare. De 
hävdar att övriga partier mobbar 
dem och att de inte får inflytande 
i förhållande till sin storlek. Men 
verkligheten är att fyra av fem 
svenskar inte vill se Sverigede-
mokraternas politik.
 Ett parti vars ledande företrä-
dare hävdar att judar och samer 
inte är svenskar har svårt att 
bli betraktat som ett parti som 
andra. Att skylla alla samhällspro-
blem på invandring eller att vilja 
sluta samhällen är inte heller 
populära. Och här representerar 
faktiskt andra partier sina väljare 
väl. Det är inte politikerna utan 
väljarna som är emot ett samar-
bete med ett parti som inte gjort 
upp med sina extrema rötter. Här 
är faktiskt väljarna tydligare än 
politikerna. I landstinget exem-
pelvis valde alliansen den egna 
makten framför att skapa breda 
lösningar som kunde ha isolerat 
SD.
 Det kan vara kostsamt att välja 
en sådan politik. 40 procent av 
de moderata väljarna blir exem-
pelvis mindre benägna att rösta 
på det egna partiet om de samar-
betar med SD. Trots det har inte 
Moderaterna varit tydliga med 
vad de gör om de inte får egen 
majoritet.
 Det gör situationen komplice-
rad för väljarna. Ska man vara 
helt säker på att hålla SD utan 
makt behöver man rösta på 
något av de rödgröna partierna 
som helt uteslutit ett sådant 
samarbete. Vill man ha borgerlig 
majoritet – men ändå begränsa 
SDs inflytande behöver man 
rösta på ett parti som är tydliga 
med att de inte vill se ett sådant 
samarbete. I kommunvalet i Tyre-
sö är det än så länge bara Libera-
lerna och Centerpartiet som varit 
tydliga i detta på den borgerliga 
kanten

Martin Nilsson, TNs politiska 
analytiker. FOTO: TN
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Svagt stöd för moderat styre med stöd av SD

Sedan 1998 styrs Tyresö kommun 
av en moderatledd allians men 
majoriteten sjönk ihop det senas-
te valet och med moderaternas 
sjunkande opinionssiffror är det 
inte troligt att dagens majoritet 
längre är en majoritet efter valet. 
Vad händer då? Det finns två möj-
liga scenarier.

Antingen styr allianspartierna 
med aktivt eller passivt stöd av 
Sverigedemokraterna. I lands-
tinget sitter alliansen vid makten 
med stöd av SD. Moderaterna och 
Kristdemokraterna har flera gång-
er på nationell nivå spekulerat i 
att man kan styra även om man är 
mindre än de rödgröna partierna 
även om detta skulle leda till ett 
direkt beroende av Sverigedemo-
kraterna. Att Sverigedemokrater-
na som ett tydligt högerparti skul-
le vilja detta är föga förvånande 
– men det är kontroversiellt inom 
alliansen och enligt vad Tyresö 
Nyheter erfar kommer inte Cen-
tern eller Liberalerna medverka 
till det i Tyresö.

Andra alternativet är någon 
form av blocköverskridande 
majoritet. En sådan lösning skulle 
efterfrågas av många men kanske 
samtidigt ha ett pris i form av min-
dre tydlighet i politiken.

Tyresö Nyheter har i vår stora 
valundersökning låtit NOVUS 

fråga väljarna i Tyresö om hur de 
ser på frågan.

Undersökningen visar att väl-
jarna gör tummen ner för alterna-
tivet där alliansen i Tyresö skulle 
försöka styra med stöd av SD. Av 
Tyresös väljare säger 52 procent 
av de tillfrågade att de skulle bli 
mindre benägna att rösta på alli-
anspartierna om de skulle välja 
en sådan lösning. Bara 8 procent 
av väljarna blir mer benägna att 

rösta för allianspartierna om de 
fattar en sådant beslut.

Stödet för en blocköverskri-
dande majoritet är desto större. 
När väljarna ställs inför de tre 
svarsalternativen om fortsatt alli-
ansstyre, en blocköverskridande 
majoritet eller ett rödgrönt dito är 
väljarna trots, eller tack vare, den 
långlivade blockpolitiken uppde-
lade i nästa tre lika stora delar. 
Stödet för ett blocköverskridande 
alternativ är störst hos väljarna 
som stöder Centern, Liberalerna, 
Kristdemokraterna, Socialdemo-
kraterna och Miljöpartiet.

Socialdemokraternas ordfö-

rande Mathias Tegnér deklare-
rade nyligen i ett öppet brev att 
det för Socialdemokraternas del 
inte är tänkbart att samarbeta 
med Sverigedemokraterna eller 
göra sig beroende av ett parti som 
vill sluta och dela vårt samhälle. 
Han frågade samtidigt övriga par-
tier hur de skulle agera om inget 
block får egen majoritet.

Medan Liberalerna och Center-
partiet i Tyresö varit tydliga har 
de lokala moderaterna varit mer 
otydliga. Moderaternas ordföran-
de Peter Freij har exempelvis helt 
vägrat att svara på Tegnérs brev.

ooo

Om du fick välja vilka partier som styrde Tyresö efter valet, vilket av följande alternativ 
skulle du välja då?

Tyresö Nyheter lät Novus tillfråga 500 slumpvis utvalda tyresöbor per telefon under februari månad. 
Undersökningen  har succesivt redovisats under valåret.

VAL Vad händer om inget av blocken får majoritet i valet i september? 
Kommer moderaterna fortsätta med stöd av SD eller kommer det 
öppna upp för en blocköverskridande majoritet? Tyresö Nyheter avslö-
jar nu vad som har väljarnas stöd.

Politiskt storbråk om Sofiebergsskolan

Ansvarig politiker i Tyresö för 
skolfrågor, Anki Svensson (M), 
skriver bland annat på Facebook. 
”Det finns inga såna planer så det 
är att betrakta som lögn. Kanske 
Socialdemokraterna skulle berät-
ta om sin politik istället för att 
ljuga om vår”

Socialdemokraternas kandi-
dat till kommunstyrelsens ordfö-
rande, Anita Mattsson, säger i en 
kommentar:

– Moderaternas politik riskerar 
att göra Sofiebergsskolan över-
flödig, även om den kan komma 
användas som evakueringsskola 
vid Kumlas renovering. Detta 
betraktar vi som en nedläggning 
av skolan i dess nuvarande form. 
Jag tycker politiker ska kunna 
stå för sina beslut. Moderaternas 
politik är inte transparent i skol-
frågan, säger Anita Mattsson.

Den politiska konflikten om 
Sofiebergsskolan började redan 
i valet 2014. Även då knackade 
Socialdemokraterna dörr i områ-
det runt skolan. Den gången var-
nade Socialdemokraterna för 
att Moderaterna ville lägga ned 
Sofiebergs mellanstadium. Detta 
besvarade kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik Saweståhl 
(M) med ett direktbrev till de 
boende i Sofieberg. I Saweståhls 

brev som har rubriken 
”S ljuger om Sofiebergs-
skolan” skriver han att 
”Inget kunde vara mer 
felaktigt” än att mellan-
stadiet ska läggas ner. 
På Tyresö kommuns 
hemsida redovisas att 
Sofiebergsskolan är en 
F-3-skola, det vill säga 
en skola med förskole-
klass och årskurserna 
1 till 3. Alltså finns det 
inget mellanstadium 
längre. I den infekterade 
debatten har flera soci-
aldemokrater påpekat 
att Moderaterna med 
tanke på sitt svek 2014 
borde välja en annan 
ton.

ooo

SKOLA Ett politiskt storbråk har brutit ut i valrörelsens slut-
skede i Tyresö. Socialdemokraterna har vid dörrknackning 
och i flygblad hävdat att Sofiebergsskolan hotas av nedlägg-
ning, eftersom den nu planerade F-9 skolan i Fornuddsparken 
kommer vara så stor att elevunderlaget inte kommer att 
räcka till Sofiebergsskolan. Detta har fått Moderaterna att  
se rött. De har i sociala medier hävdat att detta inte är sant.
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På tu man hand med Mathias och Ingvar
NYHETER nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu

hemsida: www.tyresonyheter.nu

Två män, en yngre och en äldre, vandrar samtalande 
i skogen runt Albysjön. Vad har de gemensamt? Är 
det far och son? Är det två arbetskamrater? Tillhör 
de samma vandringsklubb? Rätt svar är att de båda 
två är eller har varit riksdagsledamot från Tyresö.

Mathias Tegnér blev invald i riks-
dagen för Socialdemokraterna 
2014. Ingvar Carlsson lämnade 
sin plats 1996 efter 32 år som 
förtroendevald i Sveriges högsta 
beslutande organ. Men varför 
möts de här? Ingvar förklarar att 
han under sin mest aktiva tid ofta 
återvänt till skogen.

– Skogen har alltid varit viktig 
för mig. Min pappa tog tidigt med 
mig på promenader i naturen. Att 
vistas i skogen ger mig avkopp-
ling, inspiration och dessutom 
bättre kondition.

Livet som riksdagsledamot kan 
var stressigt, och Mathias instäm-
mer i att det behövs tid för lugn 
och eftertanke.

– Jag försöker hitta det exem-
pelvis när jag är ute och springer 
eller när jag dömer ishockey. För 
mig hänger det tätt ihop med 
fysisk aktivitet.

Deras samtal rör sig kring 
miljö, inte så konstigt kanske med 
tanke på var de befinner sig. Men 
det visar sig snabbt att det finns 
ett starkt engagemang hos dem 
båda.

– Jag har länge tyckt att miljö-
frågor varit viktiga. Det kommer 
nog ifrån en stor respekt för natu-
ren och en idé om att vi bara är ett 
djur bland andra djur på vår jord, 
berättar Mathias. Klimatpolitiken 
är min hjärtefråga i riksdagsar-
betet. Hanterar vi inte den blir 
alla andra frågor oviktiga. Sedan 

tycker jag trygghetsfrågorna är 
väldigt viktiga. Allt ifrån trygghet 
på gator och torg till ekonomisk 
trygghet. Dessutom tycker jag att 
idrottsfrågorna ibland försvin-
ner. Idrottsrörelsen är Sveriges 
största folkrörelse med över 3,2 
miljoner medlemmar.

Ingvar, vilka frågor brann du för 
när du kom in i riksdagen?
– En av mina första motioner (för-
slag) i riksdagen handlade om att 
bedriva en aktivare miljöpolitik. 
Jag drev på och gick faktiskt emot 
partiet! Det måste varit 1965 eller 
1966. Jag var ung och nyinflyttad 
i Tyresö och inspirerades av den 
fantastiska naturen som låg så 
nära storstaden. Det var unikt.

Och så småningom blev du 
utsedd till Sveriges första miljö-
minister 1985?
– Ja, och det var ingen tillfällighet 
att den socialdemokratiska reger-
ingen utsåg en miljöminister. Vi 
insåg att miljöfrågorna höll på att 
bli stora och viktiga. Idag vet vi så 
ofantligt mycket mer om hur hot-
full och katastrofal situation.

Det märks att miljöfrågorna 
engagerar, även om Ingvar nume-
ra lämnat över dagspolitiken till 
bland annat Mathias. Ser han 
några skillnader på då och nu? 
Vad har blivit bättre i politiken?

– Allt! säger Ingvar och skrattar. 
Skämt åsido, det finns naturligtvis 
mycket som är annorlunda. Det 
finns till exempel många fler sätt 
att vara engagerad på. Du kan gå 
på möten, men du kan också vara 
aktiv via facebook eller andra nät-
verk. Det gör att fler kan delta och 
bidra på det sätt som passar dem 
bäst. Det finns också förändringar 
som oroar. Dit hör högerpopulis-
mens framväxt i både Sverige och 
världen.

Tyresö har haft företrädare i 

Förslagen är lagda på is.
Och det kan du också bli.

Hitta fjällsemestern på LOmervärde.se

Viktigt!

”Jag har länge tyckt att 
miljöfrågor varit viktiga. 
Det kommer nog ifrån en 
stor respekt för naturen 
och en idé om att vi bara 
är ett djur bland andra 
djur på vår jord.”
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På tu man hand med Mathias och Ingvar

Fakta Ingvar
Ålder: 83
År i riksdagen: 32
År i politiken: 38 år med uppdrag i politiken (har 
efter det fortsatt att hålla föredrag med mera)
Favoritmat: Fisk, gärna gös, och vegetarisk lasagne
En bok du vill rekommendera: Vad är populism? av 
Jan-Werner Müller
Favorit-app: Vädret
Intressen vid sidan av politiken: Kultur, natur och 
idrott
Favoritlag: Tyresö FF (damfotboll) och Elfsborg (herr-
fotboll)

Fakta Mathias
Ålder: 39
År i riksdagen: 4
År i politiken: 21 (varav 17 år som fritidspolitiker)
Favoritmat: Med tanke på vädret säger jag nog gril-
lat. Annars vegetariska tacos.
Favoritprogram på TV: Masterchef Australia
Favorit-sajt: www.tyresonyheter.nu
Intressen vid sidan av politiken: Idrott i allmänhet 
och ishockey i synnerhet. Historia. Vin & whisky. 
Resa. Allt som har med Spanien att göra.
Favoritlag: Atletico Madrid och Djurgården

Nattvandrare sökes
I två decennier har Nattvandrarna i Tyresö bidragit till att 
ge trygghet för ungdomar under helgkvällar och nätter 
genom att finnas ute på gator och torg.

Vi har fått brist på vandrare och behöver fler för att kunna 
hålla igång.

Vill du göra någonting positivt för vår omgivning?
Vill du ge alla unga ett tryggare Tyresö?
Vill du finnas till hands och lyssna på ungdomarna?
Vill du ge stöd och vara en förebild?
Vill du få en skön kvällspromenad?

Boka då in följande datum i din kalender:  
28 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Vi samlas i Nattvandrarnas lokal Koriandergränd 47  
kl 21.00 för genomgång och därefter Nattvandring. 
 
Då är du välkommen till oss! 

08-742 27 20 eller bokaren1@yahoo.se
www.nattvandrarnaityreso.com

NYHETER

riksdagen under långa perioder. 
Men, handen på hjärtat; går det att 
driva Tyresö-frågor i riksdagen?

– Absolut, svarar Mathias 
bestämt. Jag brukar försöka ta 
upp Tyresö i alla mina inlägg i 
talarstolen. Dessutom har jag 
drivit viktiga infrastrukturfrågor 
i olika sammanhang, till exempel 
att en framtida lösning för kol-
lektivtrafiken, en så kallad stock-
holmsbåge, inte slutar i Haninge 
utan fortsätter till Tyresö. Jag 
känner att jag har fått ett gigan-
tiskt förtroende från de tyresöbor 
och Stockholmare som röstat på 
mig. Det försöker jag komma ihåg 
varje dag.

Mathias första mandatperiod 
är på väg att ta slut. Men han hop-

pas förstås på en fortsättning. 
Han finns med på Socialdemokra-
ternas riksdagslista inför höstens 
val. Vad minns han mest från de 
gånga fyra åren?

– Jag oerhört stolt över många 
av de reformer som vi socialde-
mokrater genomfört under dessa 
fyra år. Jag är stolt över att ha 
varit med och antagit Parisavtalet 
om klimatfrågor liksom förbudet 
mot mikroplaster i hygienartiklar. 
Att Barnkonventionen blir lag är 
ett tredje exempel.

Ingvar ler igenkännande. Arbe-
tet med Barnkonventionen inled-
des under hans tid. Det går en röd 
tråd mellan dessa båda riksdags-
ledamöter från Tyresö.

ooo

”Det finns till exempel många fler sätt att 
vara engagerad på. Du kan gå på möten, 
men du kan också vara aktiv via facebook 
eller andra nätverk. Det gör att fler kan delta 
och bidra på det sätt som passar dem bäst.”
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PORTRÄTT Det verkar som om 
han aldrig suttit still. Fotbolls-
spelaren, brevbäraren, läraren 
Niklas. Inte ens under vårt sam-
tal sitter han ned. Niklas är på 
väg till radiostudion. Såklart.

Hade det inte varit för fotbollen, 
hade vi kanske inte fått se Niklas 
Wennergren i tyresöpolitiken. 
Men i styrelsen för Hanvikens SK 
satt Kristjan Waigur som öppnade 
dörren till ett medlemskap i Soci-
aldemokraterna.

– Jag var så himla trött på att 
borgarna vann valet hela tiden, 
säger Niklas halvt på skämt, halvt 
på allvar. Jag kände att det var 
dags för förändring!

Det politiska samtalet var långt 
ifrån främmande för fotbollsen-
tusiasten Wennergren. I hemmet 
hade det diskuterats livligt under 
uppväxten.

– Men alla i min familj är mode-
rater, skrattar Niklas. Så det blev 
en hel del diskussioner.

Diskussioner på jobbet
Mycket av det politiska intresset 
kommer också från arbetet som 
brevbärare på Norrmalm. Där 
diskuterades högt och lågt och 
det fanns starka åsikter bland 
arbetskamraterna.

– Mina politiska åsikter har jag 
aldrig stuckit under stol med. Alla 
visste att jag var sosse, säger han.

Han saknar det äkta, oförställ-
da samtalet och tycker att det var 
närmare till politikerna förr.

– Många rapar sina inrepete-
rade floskler, men det blir det säl-
lan äkta samtal av. Och folk kän-
ner igen äkta engagemang, säger 
Niklas.

Gör politiker mer kända
Han menar att de lokala politi-
kerna måste bli mer kända bland 
kommuninvånarna och berättar 
om en undersökning som närra-
dion gjorde.

– Vi visade upp bilder på lokala 
politiker. Gissa hur många som 
kändes igen? Noll!

Niklas lösning på anonymi-
tetsproblemet är: var ute mer! 
Kommunpolitiker måste på allvar 
sätta sig in i frågor och prata med 
de människor som berörs av poli-
tiska beslut.

– Det behöver inte alltid vara så 
officiellt, menar han.

Fotbollsintresse
Niklas började spela fotboll som 
sjuåring. Det kom att bli en säsong 
i Tyresö FFs A-lag och senare spel 
i Enskede. En knäskada satte 
punkt för spelandet.

– Men jag var ju på idrottsplat-
sen lika mycket ändå, säger Nik-
las som kom att börja träna juni-
orlag i Enskede. Så småningom 

fick Bo Furugård ”hem” honom 
till Tyresö.

– När jag tänker tillbaka på 
mina år som tränare minns jag 
särskilt alla härliga föräldrar, 
säger Niklas. Föreningssverige är 
fantastiskt!

Niklas menar att det behövs 
snabbare passningar inom politi-
ken.

– Det är lättare att dra ihop en 
fotbollsträning än att anordna ett 
politiskt möte, skojar Niklas. Vi 
borde bli bättre på att tillvarata 
alla ”doers” och allt engagemang 
som finns i föreningslivet, fortsät-
ter han.

Byråkrati får inte hindra
Niklas berättar att Tyresö FF 
sökte pengar för ett integrations-
projekt, men utan resultat. De tog 
då saken i egna händer och star-
tade det nya juniorlaget ändå.

– Det är synd att goda initiativ 
ofta strandar på pappersarbete 
och byråkrati, säger Niklas.

Själv driver han fotbollsmaga-
sinet ”Två cm innanför linjen”, ett 
fotbollsmagasin i radio och podd, 
”Studio övertramp” med handboll 
i fokus samt ”Snurrfint”, radio om 
innebandy.

Niklas är ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden. Han saknar en 
kulturscen i Tyresö. Det politiska 
klimatet upplever han som torftigt.

– Politiken borde i högre grad 
sträcka ut en hand och fråga: hur 
vill ni ha det? Idag är det tvärtom.

En förening behöver sitt hem
Niklas är kritisk till att Tyresö FF 
inte fick behålla sin klubbstuga 
när Tyresövallen gjordes om.

– Idrottsföreningar som förlo-
rar sitt hem får det svårt med sin 
verksamhet. En klubb kan inte ha 
sin verksamhet i bakfickan.

Vilka frågor måste prioriteras 
efter höstens val?
– Skolan och äldrevården! Mindre 
klasser, bättre fördelning av nyan-
lända elever och bättre förutsätt-
ningar för lärare att göra sitt jobb. 
Och vi måste ha plats för våra 
äldre i Tyresö!

Om du fick 20 miljoner här och 
nu att satsa i kommunen, vad 
skulle du prioritera?
– Jag skulle bygga flera, mindre 
konstgräsplaner i alla bostads-
områden. Och en större plan vid 
Njupkärrs skola, säger Niklas.

Vårt samtal lider mot sitt slut. 
”Tjena killar”, säger han till dem 
som väntar på honom i studion. 
Den här gången är det ett nytt 
radioprojekt på gång. På spanska. 
För som ni vet, på rullande fotbol-
lar växer ingen mossa.
Mia Lindström

Fotbollen ledde Niklas Wennergren in i tyresöpolitiken. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Han efterlyser snabbare 
passningar inom politiken

Snabbfakta
Namn: Niklas Wennergren
Aktuell som: Plats 16 på Socialdemokraternas lista 
till kommunfullmäktige i höstens val
Ålder: 53
Bor: Myggan i Bollmora
Familj: Son 20 år
Sysselsättning: Lärare
Jag själv med tre ord: Impulsiv, entusiastisk och 
kreativ
Det här visste ni inte om mig: Är en av medlem-
marna i Kulturbordellen
Favoritställe i Tyresö: O’Leary’s
Favoritapp i mobilen: Sofascore

Vi borde bli 
bättre på 
att tillvarata 
alla ”doers” 
och allt 
engagemang 
som finns i 
förenings-
livet.
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TRYGGA BARN OCH 
FLER LÄRARE I SKOLAN 

ISTÄLLET FÖR SKOLFABRIKER
UTÖKA ANTALET PLATSER 

I ÄLDREOMSORGEN 
ISTÄLLET FÖR ATT 

LÄGGA NER BJÖRKBACKEN
FLER BILLIGA HYRESRÄTTER 

ISTÄLLET FÖR ATT 
SÄLJA UT ALLMÄNNYTTAN

ANITA MATTSSON
Kandidat till kommunstyrelsens 

ordförande

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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#3 JANNICE ROCKSTROH #6 ALFONSO MORALES #11 EIJA RÄTY #15 BO FURUGÅRD

#16 GISELA JANSSON #21 HÅKAN LJUNG #23 ANDERS LINDER

VÅRA KANDIDATER TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE:

VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR I LANDSTINGET:

- FLER DIREKTBUSSAR FRÅN TYRESÖ
- NY VÅRDCENTRAL TILL TYRESÖ

- VÅRDENS PENGAR SKA GÅ TILL VÅRD 

MATHIAS TEGNÉR
RIKSDAGSKANDIDAT

Vi vill att Sverige ska vara tryggt i en ny tid. Sverige ska vara ett ledande 
välfärdsland i världen. Därför vill vi fortsätta med stora satsningar på 
mer personal i välfärden och i polisen, på barnfamiljer och pensionärer. 
Välfärden ska gå att lita på i hela landet. För oss går det före sänkta skatter . 
Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös. Nu är svensk eko-

nomi stark, vi har fått fart på jobben och har en ny  migrationspo-
litik. Men vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. 
Nu måste nyanlända in i arbete. Vårt mål är ett Sverige där alla 
jobbar och bidrar, oavsett vem man är. Och man ska kunna 
leva på sin lön. Hela Sverige behöver kraftsamla kring dagens 
stora samhällsproblem med en välfärd som inte levererar 
och en växande otrygghet. Trygghet skapar framtidstro och 
sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjlig. 

Vi ska framåt tillsammans.

VÅR KANDIDAT TILL RIKSDAGEN:

Detta är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Tyresö.
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ÄR DU I BEHOV AV JURIDISK HJÄLP?

Advokat
Mari Schaub

Stillastående bostadspriser
EKONOMI Bostadspriserna har 
legat still under sommaren, både 
i Tyresö och i resten av Sverige. 
Priserna är dock lägre än för tolv 
månader sedan. Det gäller både 
bostadsrätter och villor. Detta 
enligt mätningar från Svensk 
Mäklarstatistik.

Bostadspriserna har varit relativt 
stabila under sommaren. Däre-
mot har antalet försäljningar varit 
få. I Tyresö har antalet affärer för 
både bostadsrätter och villor legat 
under 100 transaktioner, vilket 
gör statistiken mer osäker. Under 
senaste kvartalet gick priserna för 
bostadsrätter i Tyresö ned med 
1,1 procent. Även prisutveckling-

en för de senaste tolv månaderna 
är negativ, med en nedgång på 5,9 
procent. Motsvarande siffror för 
villor är en uppgång med 3,4 pro-
cent under senaste kvartalet och 
en nedgång ned 6,2 procent under 
tolvmånadersperioden. Frågan är 
alltså om priserna är på väg uppåt 
eller om 2017 års nedgång håller i 
sig även 2018.

I hela riket var priserna oför-
ändrade för bostadsrätter både 
under senaste månaden och 
under kvartalet. Även villapriser-
na är förändrade under de senaste 
månaderna.

– Sammantaget kan vi konsta-
tera att marknaden är betydligt 
mer stabil senaste halvåret om vi 
jämför med andra halvåret 2017. 

Priserna på villor har ökat i en 
majoritet av Sveriges län både de 
senaste 3 och 12 månaderna. För 
bostadsrätter har en majoritet av 
länen ökat de senaste 3, medan en 
majoritet fortfarande visar ned-
gång de senaste 12 månaderna 
säger Per-Arne Sandegren analys-
chef på Svensk Mäklarstatistik.

ooo

Marknaden är betydligt mer stabil det senaste halvåret. FOTO: TYRESÖ NYHETERPer-Arne Sandegren. FOTO: PRIVAT

Tyresö får 11 
miljoner  för jämlik-
heten i skolan
SKOLA 2019 satsar regeringen 
3,5 miljarder kronor för att bryta 
ojämlikheten i skolan. Alla kom-
muner får ta del, men mest får de 
som har störst behov.

För Tyresös del handlar det 
om drygt 11 miljoner kronor. 
Regeringen konstaterar att kun-
skapsresultaten i skolan har blivit 
bättre. Men för att utvecklingen 
ska fortsätta i samma riktning 
måste likvärdigheten öka. Därför 
tar regeringen ett större statligt 
ansvar för finansieringen av sko-
lan, helt enligt Skolkommissio-
nens förslag.

ooo

Stort intresse för 
el-cykel
MILJÖ Det statliga stödet för el-
cyklar är populärt. För 2018 finns 
386 miljoner kronor avsatta. Idag 
har 320 miljoner av dessa betalats 
ut, återstår 66 miljoner kronor. 
Om ansökningarna kommer in 
i samma takt som senaste tiden 
pekar prognosen på att peng-
arna tar slut i slutet av septem-
ber. Tyresöborna ligger ungefär 
genomsnittligt i Stockholms län, 
här har 4 utbetalningar gjorts per 
1 000 invånare. Danderyd är den 
kommun där bidraget är populä-
rast i, där görs 7,4 utbetalningar 
per 1 000 invånare. Tätt följt av 
Lidingö (7,0) och Nacka (6,6).

ooo
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Nerräkning mot valdagen. Mycket står på spel. Vi har hört 
partiledare debattera, sett valaffischer och läst på nätet. 
Landstingsvalet är sannolikt minst känt. Hälso- och sjuk-

vårdsfrågor beslutas i landstinget. Det har talats om sjukvården, 
dess problem och hur mycket pengar man vill satsa för att behål-
la välfärden. Partierna har olika sätt att lyfta fram vårdfrågor och 
lösningarna varierar.

Oavsett valresultatet kommer sjukvården att vara problema-
tisk i åratal. Alla vet att sjukvårdsfrågor är komplexa och svåra 

att lösa. Alliansen styr Stockholms 
läns landsting sedan 2006. Det har 
lett till en våg av privatiseringar. 
Idag är 2 av 3 vårdcentraler privata. 
Vi har ett privat akutsjukhus och 
fler specialistenheter är på väg in i 

vårdvalet. Det är en spännande tanke att den sjuke ska välja sin 
vårdgivare. Blir det bättre vård på det sättet? Blir det ett penga-
flöde bort från sjukhusen?

Vi kan redan välja geriatrisk klinik och avancerad hemsjuk-
vård. Kan svårt sjuka människor veta vilken vårdgivare som är 
bäst med mest kunskap, finns det verkligen en valsituation? I när-
området har vi idag 3 vårdcentraler, en är privat och har länets 
jumboplats när det gäller ”kundnöjdhet”. De andra två är lands-
tingsdrivna och ligger även de långt ner på listan. Det finns inga 
läkartider, svårt att komma fram, ni har hört klagomålen.

Tyresö har vuxit och beställarna på landstinget är mycket väl 
medvetna om det. Oavsett vilket block som får majoritet i lands-
tinget, är jag övertygad om att vi får en vårdcentral till. Det räknas 
invånare i olika åldrar, och i olika socioekonomiska skikt. Perso-
ner med låg inkomst är nämligen sjukare än de med hög inkomst. 
Välkända fakta. Var den nya vårdcentralen blir belägen och vem 
som driver den avgörs av politisk färg. Vår kommunalstyresord-
förande Fredrik sitter även i landstinget och har redan placerat 
den nya vårdcentralen i ett område med yngre friska människor. 
De äldre och de mest sjuka får i fortsättningen nog köa på de 
gamla vårdcentralerna.

Köerna då, till operationer och till nödvändig vård, speciellt 
cancervård. Här har skett stora förändringar, bägge blocken 
försöker att förbättra situationen. Två nya diagnostiska centra i 
Södertälje och i Danderyd är igång för att snabba på utredningar, 
undersökningar och ställa diagnos. Vi har fått ett stort tillskott av 
närakuter och vårdcentralerna har ”nätservice” som inte kostar 
skjortan för skattebetalarna.

Vad handlar då valet om? Jo, vård efter behov, ett beslut som är 
taget i riksdagen. Vård på rätt nivå är en gammal princip som fort-

farande gäller. Att gå före i kön?? 
Nej inte medicinskt acceptabelt. 
Det finns försäkringslösningar både 
för idrottsskador och för andra situ-
ationer.

Vi ska behålla den jämlika vården, 
utan fiffel och ekonomisk styrning 
som missgynnar svaga patientgrup-

per. 20 procent av befolkningen, de allra äldsta, förbrukar 80 pro-
cent av vården. Mest vård behöver man sista levnadsåret. Vård 
ska ges till den som har störst behov, inte den som har störst krav.

ooo

TN-doktorn:
Sjukvården  
och valet

”Vård ska ges till 
den som har störst 
behov, inte den som 
har störst krav.”

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

 
Från folktandvården i Tyresö till Praktikertjänst 
Johanneshovs Tandhälsa : Finn malmgrens plan 2,  Johanneshov
Tel: 08-649 64 10 

Tandläkare Khalid Talib
 
 

har bytt arbetsplats

 Varmt välkomna

Allt inom mark- grund- 
och VA-anläggningar

              

Tel. 0708-770 313 • www.bilschakt.se

Försäljning och service av
cyklar och mopeder. Maskiner 
för tomt och trädgård året 
runt. Nu även fiskeredskap.

Tel 798 99 77
www.motorallservice.com

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

Alléplans Pizzeria
Trollbäckens C

(Kumla allé 2)

Servering 
och avhämtning

www.alleplanspizzeria.se

08-712 22 40

I nästa tidning 
är det kanske 
ditt företag 

som syns här?
annons@tyresonyheter.nu

”Sjuk vårdsfrågor är 
komplexa och svåra 
att lösa.”

NYHETER

Tyresöfestivalen

Rekordmånga besökare på Tyresöfestivalen.
Panetoz spelade för andra gången 
på Tyresöfestivalen.

Konstnären Iryna Hauska pysslade med åtevunna strumpbyxor tillsammans med Oliver och Carina.

Jenny Måhlberg från Svenska 
kyrkan delade ut kaffe till sugna 
festivalbesökare.

Kulturskolan uppträdde under festivalen.

Samtal över partigränserna mellan den socialdemokra-

tiske riksdagsledamoten Mathias Tegnér och Miljöpartiets 

Mikael Ordenius.
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TYRESÖ BEHÖVER
NYTT LEDARSKAP

ANITA MATTSSON
Kandidat till kommunstyrelsens 

ordförande

MATHIAS TEGNÉR
Riksdagsledamot



Hanviken tar hem segern mot Haninge. FOTO: NIKLAS WENNERGREN

Nonchalant att inte utnyttja statsbidrag, säger Johanna Schaub (S), grupp-
ledare i kultur- och fritidsnämnden. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Hanvikens damer 
håller formen

SPORT/FRITID

Vad är det som har hänt egent-
ligen?
– Vi hade ett riktigt bra träningslä-
ger inför serien där vi kunde finsli-
pa på detaljer i vårt spel. Redan då 
kändes det som att laget utveck-
lats rent tekniskt, säger tränaren 
Henrik Rådberg.

– Vi är många på träningarna, 
med en bra organisation kring 
spelarna. Vi har fått in riktigt bra 
spelare med en tävlingsinstinkt 
utöver det vanliga, vilket triggat 
hela truppen o gett energi, bland 
annat Iris Ekstrand. Juniorleden 
i klubben har stöttat oss stort 
och täckt de luckor vi haft. med 
exempelvis Evelina Gustafsson 

och gjort det fantastiskt bra dess-
utom.

– Tror vi landat lite i hur vi ska 
spela och nu kan fokusera mer på 
att utföra det så bra som möjligt. 
Försvaret är stabilt och lugnt i sitt 
agerande. Mittfältet krigar hårt 
defensivt, hittar bra och varieran-
de uppspel offensivt. Forwards 
rörelse är mer synkroniserat och 
automatiserat.

Lördagens match mot Aspud-
den/Tellus beredde inte något 
större problem för HSK-damer-
na. Evighetsmaskinen Nicole 
Tabari öppnade målskyttet efter 
30 minuter medan Iris Ekström 
ökade på till 2–0 innan paus.

Det dröjde visserligen till de 
sista tio minuterna innan de sista 
två målen satt bakom Johanna 
Sjöberg i Aspuddenkassen.

– Förutom senaste matchen 
har energin hos tjejerna på plan 
varit fantastisk, kombinerat med 
det passningsspel och rörelse-
mönster som känns mer moget. 
Det ger laget ett lugn och stabili-
tet som låter oss ha mer tålamod i 
våra uppspel.

– Vi vill ju tro att detta är vår rik-
tiga nivå, att vi haft oflyt/gått för 
hårt för vinst i de matcher vi tap-
pat poäng främst på våren. Verkar 
inte gått obemärkt förbi då spelare 
utifrån börjar höra av sig om prov-
träning, vilket såklart är positivt.

– Positiv känsla och spiral just 
nu, men allt detta kan ju ändras 
om vi inte får resultaten med oss. 
avslutar Rådberg.
Niklas Wennergren

FOTBOLL Efter en vår som började lysande så avslutade laget med att 
ta en poäng på de sista tre matcherna och läget såg riktigt risigt ut. 
En flygande höststart har gett tio poäng på de fyra inledande match-
erna och nu har man helt plötsligt häng på en topplacering om man 
ser till att konservera formen.

Outnyttjat 
stats bidrag 
för simskola

Sportoteket sopas under mattan

BAD Varje år dör flera barn och 
unga i drunkningstillbud. Det är 
en av de vanligaste dödsorsa-
kerna i gruppen.

Till och med juli i år rapporterar 
Svenska livräddningssällskapet 
att 10 barn omkommit under 2018. 
I december 2017 tog regeringen 
därför beslut om att fördela 300 
miljoner kronor för att alla barn 
i förskoleklass skulle erbjudas 
simskola. Förklaringen är att sim-
kunnigheten bland barn varierar 
mellan olika socio-ekonomiska 
förutsättningar och att bidraget 
skulle verka för att jämna ut skill-
naden. Tyresö kommun skulle 
beviljas närmare 1,6 miljoner kro-
nor som kunde användas till sim-

skola i egen eller annan regi om 
man hade sökt bidraget. Något 
som inte gjorts.

– Jag som själv är simlärare har 
jättesvårt att förstå varför man 
inte skulle vilja erbjuda simskola 
för barn i Tyresö kommun. Oavsett 
partifärg på styret i kommunen så 
tror jag alla vill att fler barn ska lära 
sig att simma. Det här bidraget kan 
leda till att fler barn blir vattenva-
na och i förlängningen till att färre 
drunkningsolyckor sker, säger 
Johanna Schaub (S), gruppledare 
i kultur- och fritidsnämnden.

I Haninge kommun som sökte 
bidraget kunde över 620 barn lära 
sig vattenvana i simskola anord-
nad av kommunen.

ooo

BYTE I maj 2016 beslutade 
kommunfullmäktige i Tyresö att 
öppna ett Sportotek, efter att 
Socialdemokraterna lämnat in 
en motion i frågan. Sportotek är 
som ett bibliotek, men där det 
istället går att låna sport- och 
fritidsutrustning.

Dåvarande ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden, Dick Bengts-
son (M), ville inte bifalla motio-
nen i kommunstyrelsen, men blev 
nerröstad av övriga ledamöter. 
Trots att det är över två år sedan 
det beslutades att ett Sportotek 
ska öppna har ingenting hänt.

I maj blev utredningen om hur 
Sportoteket kan bli verklighet 
klar. Trots detta valde nya ordfö-
randen i kultur- och fritidsnämn-
den, Lotta Stjernfeldt (M), att inte 

lyfta upp frågan på dagordningen 
på majsammanträdet. Nämnden i 
juni ställdes in i brist på ärenden, 
trots att ledamöterna var samlade 
för en så kallad strategidag och en 
utredning som väntar på beslut. 
På nämnden i augusti togs utred-
ningen heller inte upp för beslut. 
Frågan om Sportotek tas upp 
istället upp den 24 september.

Tyresö Nyheter har bett ordfö-
rande i kultur- och fritidsnämnden, 
Lotta Stjernfeldt om kommen-
tar men hon väljer att inte svara. 
Johanna Schaub (S), gruppledare i 
kultur- och fritidsnämnden, är kri-
tisk till att Moderaterna väljer att 
skjuta upp beslutet till efter valet.

– Ett Sportotek skulle underlät-
ta många familjers vardag. Att inte 
behöva köpa dyra skridskor och 
andra material är viktigt för att 
alla barn ska kunna delta i olika 
aktiviteter. Som tyresöbo blir jag 
också orolig för hur demokratin 
i kommunen mår. De styrande 
Moderaterna drar fötterna efter 
sig i frågor som de själva inte står 
bakom, trots att de gått igenom 
en demokratisk process och det 
går ut över barnen i Tyresö, säger 
Johanna Schaub.

ooo – Ett Sportotek skulle underlätta många familjers vardag, säger Johanna Schaub. FOTO: TYRESÖ NYHETER
Johanna Schaub (S), gruppledare i 
kultur- och fritidsnämnden. FOTO: TN
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MILJÖ Plogging eller att plogga 
är den senaste miljötrenden och 
skapad av multisportaren Erik 
Ahlström. Konceptet är enkelt. 
Du tar med en påse när du går 
ut och springer i skogen. Då 
plockar du skräp som du hittar 
på vägen.

I grunden handlar det om att upp-
märksamma allmänheten på allt 
skräp som finns i vår närmiljö och 
hur enkelt det är att göra skillnad. 
Olsson & Co är ett av de företag 
som hängt på trenden och i sam-
arbete med Nyboda skola enga-
gerade man 500 högstadieelever 
i fredags för att plogga med Erik 
Ahlström.

Ett av många sociala projekt
– Det här är ett av många sociala 
projekt inom företagets hållbar-
hetsarbete ”Tillsammans för en 
gladare värld”, berättar Jan-Ove 
Rivelsrud från Olsson & Co. Jag 
är oerhört stolt över att vi kunnat 
genomföra detta och det engage-
mang som eleverna visade. Att vi 
dessutom lyckades slå vårt mål på 
ett ton skräp känns extra roligt.

Fredagen för eleverna star-
tade med en föreläsning av Erik 
Ahlström som bland annat talade 
om hur mycket skräp som vi varje 
dag slänger i naturen och hur det 
påverkar djuren i ekosystemet.

Erik Ahlström är multisportare 
med många strängar på sin lyra. 
Trailrunning och bergsmaraton 

är bara ett par saker som han 
sysslar med. Utöver detta så är 
han författare och hans största 
”claim to fame” är väl att han var 
med i Sällskapsresan 2 – Snowrol-
ler. Där spelade han en av de där 
ungdomarna som ropade ”Bästa 
svängen – Hökarängen”.

– Det är så oerhört inspireran-
de att tala och träna med ungdo-

mar. Så snart de förstår så blir de 
enormt engagerade. Kunskap är 
nyckeln till att vi ska lyckas göra 
något åt det här och ungdomarna 
är fenomenala på att ta in kun-
skap och se hur det hänger ihop, 
säger Erik Ahlström.

Hållbart samhälle
Arrangören Olsson & Co vill med 

detta understryka vikten av ett 
hållbart samhälle och att ungdo-
mar engagerar sig i närmiljön.

– Att plogga är fantastiskt men 
grunden för det här projektet är 
att vi inte ska behöva göra det 
utan att skräpet inte ska hamna 
i naturen alls, säger Jan-Ove 
Rivelsrud.
Niklas Wennergren

Jesper Samuelsson rektor Nyboda, Erik Ahlström, Jan-Ove Rivelsrud och Magdalena Morris. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö FK bäst på 
USM
FRIIDROTT TFK blev med knapp 
marginal bästa klubb på USM för 
två veckor sedan. Tureberg van 
närmast efter och IFK Växjö trea.

Tyresö tog 13 medaljer – 8 guld, 
2 silver och 3 brons – och totalt 
21 topp-6-placeringar. Tre aktiva 
stod bakom de åtta segrarna – Vik-
tor Wall (P15 80 och 300 m), Arvid 
Wändesjö (P15 80 m häck, längd 
och tresteg) samt Katharina Grå-
man (F15 80 m, längd och tresteg).

ooo

Rutinerad värvning
INNEBANDY TTIBK har gjort 
klart med William Linder inför 
den stundande säsongen. Linder 
har ett förflutet i TT men har de 
senaste säsongerna spelat för 
Rotebro i Allsvenskan och Divi-
sion 1. Ett nyförvärv som kommer 
ge laget massor av rutin i jakten 
på uppflyttning.

ooo

Bra försäsong
HOCKEY Tyresö Hanviken Hock-
ey har gått bra i försäsongsmat-
cherna. Senast slog man Linden 
med 5–0 på bortais. På onsdag 
(5/9) så väntar Vilda Väsby hemma 
i Tyresö Ishall, matchstart 19.30. 
Söndagen den 16 september kick-
ar serien igång med bortamatch 
mot Enköping. Första hemma-
matchen spelas mot Nyköping 
den 19 september.

ooo

Hellgren och Oreb 
klara för TH
HANDBOLL Douglas Oreb och 
Fredrik Hellgren har skrivit på 
för ytterligare två säsonger för 
Tyresö Handboll. Båda två är 20 år 
gamla och har spelat tillsammans 
sedan de var B-pojkar. Hellgren 
har faktiskt aldrig spelat i något 
annat lag än TH, medan Oreb kom 
till Tyresö som B-pojke. Enligt 
klubbens hemsida så har båda två 
en faiblesse för pizzan Hawaii, 
förutom handboll då.

ooo

SPORT/FRITID

De ploggar för miljön

FOTBOLL Lördagens derby mot 
Älta IF slutade med tyresöseger, 
men det var inte den promenad-
seger som man kanske trodde 
det skulle bli om man studerat 
tabellen innan matchen.

Älta IF har inte direkt rosat mark-
naden och har endast skrapat 
ihop tre poäng så här långt, och 
man släpper in tre mål i snitt per 
match. Man ska dock ha klart för 
sig att en av de tre poängen togs 
mot just TFF.

Vi träffar Mattias Andersson, 
försvarare i TFF, efter matchen.

Ni låg under med 1–0 mot ett lag 
som tagit tre poäng?
– Det är derby. Lite som ett spöke 
och Älta var verkligen inte dåliga. 
De spelade riktigt bra och hade 
ganska långa spelsekvenser i den 
första halvleken.

Älta tog överraskande ledningen 
i inledningen av den andra halv-
leken, men sedan kom ni igång.
– Vi tog över spelet efter deras 1–0-
mål och lyckades vända matchen.

– Vi fick in kvitteringen rätt 
omgående. Målet kom, på ett 
inlägg från Joel Embring och 
Josef Rakez nickade in bollen 
ganska enkelt, säger Mattias 
Andersson till TN på telefon efter 
matchen.

Tio minuter senare så slog 
Rakez till igen och såg till att alla 
tre poängen hamnade i tyresöbus-
sen.

– Sedan så tröttnade vi på slu-
tet och de tog över igen, fast utan 
att skapa så mycket till målchan-
ser, säger Mattias Andersson.

De enda i toppen som vann
I tabellen är TFF fortfarande trea 
men man var det enda av topp-
lagen som tog tre poäng. Stock-
holm Internazionale lyckades 
bara klara oavgjort mot Syrian-
ska Eskilstuna och Enhörna var 
spellediga. Tyresö är endast en 
poäng efter tätduon och har kvar 
att möta dem båda.
Niklas Wennergren

Två mål på 10 minuter gav Tyresö FF segern. FOTO: ANTON SOLEM

Josef Rakez såg till att TFF tog med sig båda poängen hem från Älta IP. 
 FOTO: CLAUS MEYER

Närmare toppen med tre nya poäng
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Då kändes det riktigt snopet att 
David Gustafsson, redan efter 35 
sekunder gjorde 1–0 för gästerna. 
Hanviken försökte att ta tag i 
matchen men Värtans skicklighet 
gav dem ett rejält övertag på mitt-
fältet, medan HSK tvingades att 
spela längre bollar på Jonathan 
Avernäs och Joakim Kuppari som 
startade på topp. Något som inte 
gav något nämnvärt resultat i den 
första halvleken.

Skada tidigt i matchen
Ganska tidigt i matchen fick hem-
malaget också rumstera om i laget 
då Max Embring blev skadad. Kan-
ske störde det matchplanen något, 
men i ärlighetens namn så var Vär-
tan ett nummer för stort för HSK.

Joakim Kuppari hade en fin 
möjlighet när Rasmus Karlsson-
Håård i Värtamålet var lite väl 
långt ute, men hans petning förbi 
blev lite för lång och chansen 
rann ut i sanden.

En farlig nick över ribban, från 
lagkaptenen David Quist efter 
hörna, var i princip vad hemmala-
get mäktade med i anfallsväg.

Den förväntansfulla hemmapu-
bliken hoppades naturligtvis på 
en rejäl anstormning mot Värtans 
mål, när den andra halvleken star-
tade. Yasir Daud hade ett avslut 
som gick rakt på målvakten en 
kvart in på halvleken, men i anfal-
let efter så utökade Värtan till 2–0. 
En helt bortglömd, Tobias Wanke 
nåddes av ett fint inlägg från 
Philip Andersson och satte helt 
omarkerad Värtans andra mål.

Lugnt för Värtan
I och med målet så kunde Värtan 
luta sig bakåt och låta Hanviken 
ta över lite mer, medan man ägna-
de sig åt vassa kontringar.

Hanviken skapade en hel del 
chanser de sista 20 minuterna. 
Bland annat så spelade Mattias 
Östberg fram Nico Cordero, men 
hans skott satt rakt på målvakten.

Med fem minuter kvar av ordi-
narie matchtid så spikade Fabian 
Wahlberg slutresultatet till 3–0 
genom att stoppa upp bollen i 
nättaket bakom Oscar Mellanmyr 
i HSK-målet.

– Vi får en olycklig start och ser 

lite tafatta ut i inledningen, sedan 
tycker jag vi skärper upp och ska-
par ungefär lika mycket som dem 
gör i den första halvleken. Vi tap-
pade lite hot när Max (Embring) 
försvann. Han är viktig för oss, 
säger tränaren Jonas Holtbäck-
Gustavsson efter matchen.

Ett starkare motstånd
De ägde mittfältet och ni fick slå 
mestadels långbollar ...

– Jag kan delvis hålla med om det, 
men de var framför allt starkare 
än oss och bättre på fasta situa-
tioner. Däremot så upplever jag 
inte att det är därför som vi spelar 
längre bollar, möjligen att de har 
en tidigare press.

– Det går aldrig att snacka bort 
3–0 i baken så det är bara att gra-
tulera Värtan, avslutar han stor-
sint.
Niklas Wennergren

Hanviken räckte inte 
till i seriefinalen

Hanvikens lagkapten David Quist i kamp med Onome Edhagha och Rasmus Karlsson-Hård. FOTO: CLAUS MEYER

Jonathan Avernäs tufft uppvaktad av Värtanförsvaret. FOTO: CLAUS MEYER

SPORT/FRITID

Än slank hon hit …
FOTBOLL Hanvikens SKs skytte-
drottning Olivia Åkerlund skrev 
på för Division 1-klubben Älta för 
knappt en vecka sedan. Om allt 
gick vägen skulle hon vara spel-
klar redan i matchen mot Söder-
snäckorna. Åkerlund hade nätt 
och jämt hunnit ta ett känslomäs-
sigt och tårfyllt farväl av lagkam-
raterna i HSK innan ett jobberbju-
dande som journalist på TV dök 
upp och hon kände sig tvingad att 
tacka nej till Ältas locktoner.

– Jobbet är ju inte säkrat men 
ska vara där hela nästa vecka och 
jag känner också att jag måste 
satsa på jobbkarriären och vill 
inte spela i Division 1 om jag inte 
kan ge hundra procent.

– Älta har varit förstående med 
jobbsituationen och sa att jag var 
välkommen tillbaka när jag har 
bättre arbetstider.

ooo

0–0 i toppmötet
FOTBOLL Tyresö FFs damer spela-
de oavgjort mot tabelltvåan Sätra 
SK i Damernas Division 1 under 
lördagen. En både hård och tuff 
match, som det vanligtvis är när 
man möter Sätra.

Tyresös tränare Caroline Sjö-
blom säger så här efter matchen:

– Vi gör en godkänd prestation 
mot ett av topplagen. Jag tycker 
att vi visar att vi tagit kliv från i 
våras då vi hade det tuffare mot 
Sätra. Vi frångick inte vårt spel 
och var stabila bakåt, men hade 
svårt att komma till framåt. Vi 
hade kanske tio halvchanser där 
vi värderar att passa istället för att 
skjuta och vice versa.

Tyresö ligger alltjämt kvar på 
tredje plats i tabellen och har 
ytterst lite chans att nå kvalspel 
till Elit-Ettan i år.

ooo

Seger för Bollmora
FOTBOLL Bollmora IKF besegrade 
Dalarö SK med klara 5–0 och satte 
därmed hård press på Nynäshamn 
som för närvarande ligger på 
andra plats i serien med två poäng 
mer, och en match mer spelad.

Erick Puello såg till att ge Boll-
mora en tidig ledning redan efter 
sju minuter, men sedan tog det 
stopp. Dalarö satsade på att ha 
många spelare i det egna straff-
området så det blev väldigt trångt. 
Först när Daniel Retamal slog in 
2–0 på straff lossnade det.

3–0 kom på övertid i den första 
halvleken genom Puello och i den 
andra så satte Samir Oulad 4–0 
innan Sammy Bueno avslutade 
med en riktig delikatess. Fram-
spelad av Hemen Muhammed, 
tog Bueno ned bollen på bröstet 
innan han slog in målet på volley.

ooo

Finfrämmande  
i Tyresöhallen
HANDBOLL Tyresö Handboll bju-
der in till turnering i dagarna tre 
med start på fredag (7/9). Det är 
alltså både dam och herrlag som 
är igång och man kommer att 
spela 16 matcher totalt innan tur-
neringen är slut på söndag kväll.

Deltagande lag är Eslöv, Hell-
ton och Aranäs på damsidan och 
på herrsidan så är det IFK Tumba, 
IK Skuru och Skånela.

ooo

FOTBOLL Med bara två poängs differens ledde Värtans IK Division 
4 Mellersta inför seriefinalen mot Hanviken. Vårens möte vann HSK 
knappt och förväntningarna var säkerligen högt ställda både bland 
publik och spelare.
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• Stockholms läns landsting har 831 stängda vårdplatser.

• Personalen tvingas arbeta 15-timmars arbetspass på akuten vid 
Danderyds sjukhus.

• Samtidigt ser vi skenande NKS-affärer och upphandlingar utan 
kostnadskontroll.

I valet väljer du om Moderaterna och allianspartierna, som styr 
landstinget med stöd av Sverigedemokraterna, ska få fortsätta 
på samma sätt som de senaste fyra åren. 

Om du vill ha en ny sjukvårdspolitik som kortar köerna på akuten, 
ger personalen bättre arbetsvillkor och skapar ordning och reda i 
landstingets ekonomi – Rösta på Socialdemokraterna!

BARA I ÅR HAR 254 BARN 
VÄNTAT ÖVER 16 TIMMAR 
PÅ NKS BARNAKUT.

I  S T O C K H O L M S R E G I O N E N



KULTUR/NÖJE

pågång
DET HÄNDER I TYRESÖ

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!

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/

HÖSTPROMENADER
5/9–7/11, kl 10.10. Start vid Gudö 
bro och därefter runt Långsjön i två 
och en halv timme med eller utan 
stavar. Info & anmälan: ebba@filu-
ren.com, 073-965 43 65. Ta med 
fika. Ingen avgift. Arr: STF Södertörn.

TORSDAGSKLUBBEN
Från 6/9, kl 15–17. Träffar på bibb-
lan i Tyresö centrum för dig mellan 
9–12 år. Alla skolveckor under höst-
terminen ses vi och pysslar, fikar, 
spelar spel, har tävlingar, pratar om 
böcker m.m. Ingen anmälan behövs, 
kom när du vill! Arr: Tyresö kommun.

HYRESGÄSTERNAS DAG
8/9, kl 12–16. Tyresö hyresgästför-
ening ordnar Hyresgästernas dag. 
Dagen bjuder på tivoli, korvgrillning 
och info om bostadsfrågor. Plats: 
Stadsparken vid Tyresö centrum.  
Arr: Hyresgästföreningen i Tyresö.

VAL
9/9, kl 8–20. Plats: Se ditt röstkort. 
Arr: Valmyndigheten.

VANDRING PÅ HALVÖN
16/9 kl 10.15. Vandring, 9 km, från 
Telegrafberget mot Ällmora träsk 
förbi Klövbergsgrottorna. Matsäck för 
två raster. Samling hpl Trintorp. Avgift 
20 kr medlem, 50 kr icke medlem. 
Anmälan: Ebba Berglund, ebba@
filuren.com, 073-965 43 65 senast 
14/9. Arr: STF Södertörn.

JAZZCAFÉ
19/9, kl 14–16. Stampa takten och 
dansa till musik med Tyresö Jazz-
band. Gäst är jazztrummisen Sigge 
Dellert. I biljettpriset, 60 kr, ingår 
kaffe och kaka. Plats: Kvarnhjulet 
Hus B. Arr: Tyresö Jazzband och ABF.

DIN LÅSLEVERANTÖR

712 92 00
Alléplan 2, Trollbäckens Centrum Borgvägen 8 B, Trollbäcken • Tel 08-712 43 00

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Sommarens 
aktuella polisfrågor

Stationsbefälet Lars Alvarsjö diskuterar med 
Ann Sandin-Lindgren aktuella frågor från som-
maren. NMRs demonstrationer, dödsskjut-
ningen i Vasastan, skogsbränderna, bilbrän-
derna, kameraövervakning och reaktionerna 
på rikspolischefens sommarprat. Positivt att 
alla politiker verkar vara ense att man måste 
satsa mer på polisen.

Hyresrätter  
– en valfråga?

Med anledning av valet i höst, bjöd Hyresgäst-
föreningen Tyresö in alla de partier som är 
representerade i kommunfullmäktige till ett 
bostadspolitiskt samtal om boendet i Tyresö. 
Politikerna fick frågor om hur de ställer sig till 
marknadshyror och nuvarande hyressättnings-
system. Alla partier utom M var närvarande.

Vårdval eller välja 
rätt vård

I valtider diskuterar Lena Hjelmérus i sin 
hörna med professor Lars Klareskog om vård-
val i landstinget, vem som ska ha vård, vem 
som får vård och vilka konsekvenser ett utvid-
gat vårdval får.

Centerpartiets 
äldrepolitik

Centerpartiets talesperson för äldreomsor-
gen, Tom Nilstierna samtalar med Leif Bratt 
om deras strategival för en bättre situation för 
seniorer i kommunen. Det handlar om att före-
bygga, förenkla och förstärka. Vad det betyder 
i praktiken redovisas. Björkbacken och ”seni-
orupproret” diskuteras också.

Vänsterpartiets 
kandidat nr 5

Radio RÖD #4 Valet 2018. Inger Gemicioglu sam-
talar med Gunilla Andersson, som är V i Tyresös 
kandidat nr 5 till kommunfullmäktige. ”Bort 
med vinster i välfärden”, säger Gunilla men hon 
tar också upp andra frågor hon brinner för.

Konstnärskolonin 
på Tyresö

Professorshustrun från Uppsala Helena 
Nyblom lockade Prins Eugen till Tyresö på 
1890-talet, där han tillbringade 16 somrar, 
trots att Kungen tyckte han skulle ägna sig åt 
representation i stället. Han lockade till sig 
sina konstnärsvänner. Markisen superade på 
slottet och Prins Eugen festade i Prinsvillan 
där fattiga konstnärer kunde äta sig mätta. Det 
målades väldigt mycket under de 30 år Konst-
närskolonin höll till där. Programmakare Gun-
nel Agrell Lundgren.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Hur klarade bina den varma sommaren?
Hur är det att få ett bistick? Och hur mycket 
honung ska Tyresöradions egen radiodoktor, 
Lena Hjelmerus, och tillika biodlare få ihop 
i år? Häng med Jerker Pettersson till Lenas 
bigård för att få svaren när slutskattningen 
och invintringen av bina ska göras.
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Kryss nr 6  
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  
2 oktober 2018 till:
Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö
Märk kuvertet ”TN-kryss nr 6, 2018”.

Vinnarna i kryss 4, 5 och 
6 presenteras  i Tyresö 
Nyheter nr 7.

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 6” 
och skicka senast 
den 2 oktober 2018 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Vinnarna i bildgåta 4, 5 och 6 
presenteras  i Tyresö Nyheter nr 7.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Orienteringstävling i Alby. FOTO: KENTH ERIKSSON

Tyresöbilden
Kenth Eriksson, tyresöbo sedan länge, är på fritiden 
amatör fotograf. 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 lördagen den  
1 september 2018.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto
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Barnsjöns grillplats
FRITID För något år sedan lämnade 
Carina Svensson in ett medborgar-
förslag till Tyresö kommun om att 
rusta upp miljön runt Barnsjön. Det 
första svaret hon fick var att det inte 
var möjligt. Hon kämpade vidare, och 
den 28 augusti ska grillplatsen invi-
gas. Skam den som ger sig!

ooo

Hampus Nessvold till Tyresö
LITTERATUR Författaren till boken ”Ta 
det som en man” Hampus Nessvold 
kommer till Tyresö för att föreläsa om 
bland annat hur det är att vara en kille 
med bara tjejkompisar, vara mobbare 
och mobbad, med mera. Tisdag den 9 
oktober i Tyresö centrums bibliotek.

ooo

SEPTEMBER 2018 19



 äker oc   
bekvä  rv r ng

eck  n  v r
Öppet: mån–ons 7–17, 
tors 7–18, fre 7–16.
 
Tidsbokning för däckskifte
www.tyresogummi.com

Radiovägen 4, Tel 742 71 72

•  r  erv ce 
v ll   b l r, 

även  oc  
r n or  b l r

• ä n r  n  
n b l o  o  
r re r on  

läcker v  v n 
 g  enkel  

oc  g

Däck och bilverkstad

äck-
 o ell

TYRESÖ RUNT

SE UPP FÖR  
FELAKTIGA  
VALSEDLAR!

Den 9 september är det val. Men 
redan nu kan du förtidsrösta vid 
kommunens bibliotek eller på 
servicecenter i Tyresö centrum.

Har du inte fått valsedlar – eller 
rentav fel valsedlar som avser 
annan kommun – så finns de rätta 
i vallokalen. Våra kandidater till 
kommunfullmäktige ser du på 
mittuppslaget i denna tidning och 
så här ser våra listor ut till kom-
munfullmäktige, landsting och 
riksdag.

Använd dem gärna för att rösta 
för fler hyresrätter, fler lärare i 
skolan och att vårdens pengar 
går till vård. Efter lång tid av alli-
ansstyre i Tyresö och landstinget 
är det dags för förändring.

Tyresöradion 
vakar över valet

RADIO Tyresöradion sänder Live 
efter vallokalernas stängning 
klockan 20 söndagen den 9 
september. Sändningarna pågår 
fram till klockan 23.00.

På radion kommer man att låta de 
olika lokala partiernas kandidater 
live-kommentera valutgången när 
resultaten droppar in.

I studion kommer det finnas 

flera insatta personer som kan 
kommentera och berätta om valet 
i Tyresö och det kommer även 
olika gäster som kan ge förkla-
ringar till de valresultat man ser 
i kommunen.

För att lyssna: ratta in 91,4 MHz 
på radioapparaten eller klicka 
på Tyresöradions Live-knapp på 
hemsidan www.tyresoradion.se.

ooo

Valvaka i radiostudion. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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