
Sanering av ekonomin
n En sanering av kommunens 
ekonomi, det blir det första som 
det nya politiska styret i Tyresö 
kommer att få ägna sig åt. Sam-
tidigt behöver både skolan och 
äldreomsorgen mer resurser för 
att kunna bedriva den verksamhet 
som tyresöborna kan förvänta sig. 

Effektiviseringar i förvaltningarna 
och en skattehöjning 2019 ligger på 
bordet.

Tillsammans för Tyresö är nam-
net på det nya samarbetsstyret 
och består av Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet. De 
har nu presenterat kommunens 

budget för 2019. Som tidigare avi-
serats är det nödvändiga satsningar 
främst inom skola, äldreomsorg 
samt miljö och klimatarbetet. Även 
individ- och familjeomsorgen får 
ett tillskott. Ett utökat effektivi-
seringsarbete och en höjd skatt ses 
som nödvändigt. Sid 3

… minns.
     Sid 2
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Här är det nya samarbetsstyret ”Tillsammans för Tyresö” med gruppledarna Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP). FOTO: TN

Välfärdssatsningar
n Skolan och omsorgerna får mer pengar i det nya styrets första 
budget i Tyresö. Det är välbehövligt efter många år av ansträngd 
ekonomi som gett svåra avtryck i verksamheterna. Underskott 
har varit regel i de senaste åren. Det är naturligtvis ansvarslöst 
och mot både personal och tyresöborna. Ledare, sid 2

Ovärdigt
n Att inte avgå med värdighet och uttalat göra allt för att för-
störa för det nya styrets möjligheter är unikt i Sverige. Att inte 
acceptera ett valresultat är inte rimligt, särskilt inte om det byg-
ger på Moderat bitterhet. Vi hoppas att Anki Svensson (M) väljer 
en annan mer värdig väg. Debatt, sid 4

”Det finns en 
stor oro att Tybo 
vill ta bort själv-
skötseln på Kori-
andergränd.”
Jan Håkansson, sid 6

Hitta julkänslan hos oss 
och värm er vid brasan!
Vi bjuder på glögg och adventsfika 1, 2, 3 och 4 advent
Öppet: måndag–fredag 10–18, lördag–söndag 10–17

Välkommen till en riktig handelsträdgård med personlig service på Ältavägen 107 i Älta,  
hälsar Eddie med personal.                www.nackahtg.se | butiken@nackahtg.se | Facebook

Julgranar

från

169:-

Ett år är ännu en  
gång snart till ända.  

Julen står för dörren  
och det gör säkert snön  
och kylan också.

Det nya året betyder 
nya nummer av Tyresö 
Nyheter . Det stöd tidningen 
fått från er tyresö bor under 
året har betytt mycket. 

Jag vill därför rikta ett 
stort tack till alla Tyresö 
Nyheters  läsare och 
annonsörer . Utan Er  
blev det ingen tidning.

Anders Linder
Ansvarig utgivare

Skolranking
n Tyresös skolor sjunker i 
Lärarförbundets årliga skol-
ranking. Sid 5

Nya ansikten
n Den nya politiska ledningen 
av Socialdemokrater, Libera-
ler och Miljöpartister presen-
terar sig. Sid 7

Stipendier
n Årets Frixos-stipendiat blev 
stiftelsen Ester. Sid 9

Nya grillplatser
n Snart kan man rasta vid nya 
grillplatser i Alby. Det är tre 
av platserna som kommer att 
fräschas upp. Sid 11

Simlöfte
n Olle Sköld från Tyresö är 
en mycket lovande junior. I 
somras vann han tre guld på 
JSM och tog sig till tre finaler 
senior-SM. Sid 12



Kommunfakta: Vi blir allt äldre
 På tjugo år har medelåldern i Tyresö stigit med nästan fyra år. Att vi blir äldre beror 
inte på att antalet barn minskar. Tvärtom har antalet skolbarn ökat kraftigt de senas-
te fyra åren. Orsaken står att finna i att vi blir alltfler äldre. I grunden något positivt 
som gör att fler kan leva friskare längre. Samtidigt när andelen pensionärer över 80 
år ökar kraftigt de kommande åren så kommer behovet av äldreomsorg att öka. En 
utmaning för kommunen att ta sig an.

Medelålder i Tyresö, 1998–2017

Källa: Tyresö kommun

ILLUSTRATION: ROBERT NYBERG

Noterat

Tyresös nya styre har en stor uppgift fram-
för sig. Det behövs mer resurser till både 
barnen och till de äldre. I skolan har 

gruppstorlekar vuxit och personalen per elev 
blivit färre. Kommunen sjunker i skolranking 
och för många lämnar grundskolan utan god-
kända betyg. För de äldre i behov av omsorg är 
det inte bättre. Avsaknaden på platser i kommu-
nen gör att många får sin omsorg utanför Tyre-
sö. Ibland väldigt långt bort som medför stora 
svårigheter för anhöriga i Tyresö att besöka de 
sina. Så kan det inte fortsätta.

Nu behövs rejäla satsningar för att vända 
trenden. Underskott har staplats på underskott 
under de år som varit. Bara socialnämndens 
verksamheter har gått över 300 miljoner back 
de senaste 10 åren. Personalen har fått koncen-
trera sig på omöjliga besparingar istället för att 
utveckla verksamheterna. Det blir i en lagreg-
lerad verksamhet i stort sett omöjligt. Kommu-
nen har också fått böta miljonbelopp för att man 
inte haft en tillräcklig kapacitet inom delar av 
socialnämndens områden.

Det nya styret av Socialdemokrater, Libera-
ler och Miljöpartister behöver ta krafttag. Det 
verkar också finnas en klar ambition att göra 
skillnad. Det första beslutet som fattades var 
att höja skatten med 45 öre 2019. Det ger kom-
munen välbehövliga resurser för att bygga väl-
färden i Tyresö. I den första budgeten kommer 

riktiga förstärkningarna inom främst skolan och 
omsorgerna. Det är bra men det räcker inte.

Kostnadsutvecklingen måste alltid vara 
i fokus. Det behövs både förstärkningar 
och effektiviseringar. Effektiviseringar 
görs bäst när de kan ske planerat. När 
de som under det Moderata styret kom-
mer under galgen träffar det i regel 
uselt och det är precis vad som skett i 
Tyresö. Men nu verkar det vara slut med 
det.

Moderaterna får säga vad de vill. Siffrorna talar 
sitt tydliga språk. För första gången på över 20 
år blir det ett minusresultat i kommunens eko-
nomi. Det räcker inte ens med ett nollresultat 
för att säga att det är balans. Med de gamla pen-
sionsåtagandena som finns och investeringar 
står för dörren behöver Tyresö minst ett över-
skott på två procent för att anses i balans. Det 
innebär att det ska stå plus 50 miljoner på sista 
raden.

Då hjälper det inte att Moderaterna säger att 
nu börjar det lossna, nu har vi riktiga besparing-
ar på gång. Det blir helt enkelt inte trovärdigt. 
Då känns det tryggare med ett styre som ser 
problemet och som vågar ta tuffa beslut. Och 
ett tuffare beslut än att höja skatten finns inte.

ooo

Äntligen kommer skatteåterbäringen. I Tyresö i form av kraftiga för-
stärkningar inom skolan och äldreomsorgen. Det är huvuddragen i 
det nya styrets första budget. En skattehöjning på 45 öre ger förut-
sättningarna att skapa ordning i både ekonomi och verksamheter. 
Med 20 år av ett Moderat kommunstyre har ekonomin urholkats där 
både skolan och omsorgen fråntagits nödvändiga resurser. Nu är 
tiden att vända blad i Tyresö.

När det sker ett maktskifte i Sverige eller i Tyresö brukar 
av tradition den avgående majoriteten inte agera på ett 
sätt som väsentligt påverkar nästa mandatperiod. Det är 
en bra tradition och något som de flesta vuxna inom poli-
tiken accepterar. Det avgående Moderata styret i Tyresö är 
tyvärr ett avskräckande undantag. Året ut har man fortsatt 
majoritet i kommunstyrelsen medan det nya styret, med 
bland andra Socialdemokraterna, har majoritet i kommun-
fullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. 
I ett försök att sabotera den nya majoritetens politik togs 
inte ett beslut om skatten i kommunstyrelsen på det ordi-
narie novembersammanträdet som det skulle ha gjorts. 
Detta skulle ha fått till följd att inget beslut om skatten 
skulle ha fattats under november som lagen kräver. Detta 
förfarande skedda bara för att obstruera mot den nya majo-
riteten. Ovärdigt och oseriöst. Nu visade den nya majorite-
ten handlingskraft och kallade till extramöten både i kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige och det hela fick en 
upplösning där både skatten fastställdes och ett lagbrott 
kunde undvikas. Dåliga förlorare ser vi lite varstans. När de 
sticker upp inom politiken blir det bara barnsligt.
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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 19–24 feb 2019
Manusstopp 10 februari 2019
Vid utebliven tidning kontakta redak-
tionen och meddela var du bor.

Nya styret vågade
ta tuffaste beslutet

Bollmoran sa till sin Bollmora-man:
– Bolle, min Bolle, det är väl ingen som kan
älska en sådan falskelig mö
som den där fisförnäma miss Tyresö.
Vad är det för fel på mig och mitt namn?
Kom i min runda och mulliga famn
så ska vi älska här i vår vrå
medan dom andra får titta på.

Och efter dessa ord tackar vi Bollmoran för alla år med kloka tankar!

2  DECEMBER 2018



NYHETER

Konstförening 
beviljas inte bidrag
BIDRAG Tyresö konstförening 
har i efterhand sökt pengar för 
50-års firande. De har tidigare 
beviljats bidrag för en föreläsning 
av Carl Johan de Geer i samband 
med festen men vill nu få bidrag 
för ”… kostnader för festen, mat 
och dricka. Blommor till föreläsa-
ren.” Ansökan avslogs av kultur- 
och fritidsnämnden.

ooo

Fritidsgårdar driver 
Krusbodabadet
FRITID Tyresö fritidsgårdar kom-
mer även nästa år att driva Krus-
boda-badet. 2016 togs beslut om 
att Tyresö fritidsgårdar ska ha 
hand om driften av Krusbodaba-
det på sommaren mot ersättning. 
Lösningen bidrar enligt underla-
gen med sommarjobb för unga 
och fler sommaraktiviteter för 
de barn som är kvar i kommunen 
under sommarmånaderna.

ooo

Handbollen gör 
satsning för 
psykisk  hälsa
VÄLMÅENDE Kultur- och fritids-
nämnden har godkänt en pro-
jektbidragsansökan från Tyresö 
Handboll för ett projekt med 
mål att motverka psykisk ohälsa 
bland tjejer i åldern 15–16. Pro-
jektet som ska genomföras under 
hösten 2018 kommer bland annat 
bestå av föreläsningar, samtal och 
gruppövningar. Projektet redovi-
sas senast i februari 2019.

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. 070-279 36 71

Östra Tyresö-föreningen
Mikael Fallmo

Tel. 070-592 85 92

S-Kvinnor
Eija Räty

Tel. 0704-86 99 90
Barbro Nordlöf
Tel. 712 80 17

 

 

EKONOMI Det nya samarbetssty-
ret i Tyresö, bestående av Soci-
aldemokraterna, Liberalerna och 
Miljöpartiet, har nu presenterat 
en ny budget för 2019, som ska 
beslutas av kommunfullmäktige 
nästa vecka. Den största enskil-
da satsningen blir på skolan. 
Men det finns stora utmaningar 
i att få ordning på kommunens 
dåliga ekonomi. Effektiviseringar 
och en skattehöjning blir vägen 
för att få en ekonomi i balans.

Trots att kommunen brottas med 
en mycket svag ekonomi har det 
nya samarbetsstyret, ”Tillsam-
mans för Tyresö”, i dagarna pre-
senterat en budget för 2019 där 
stora satsningar görs på skolan 
och äldreomsorgen. I budgeten 
ingår också en ambitionshöj-
ning av miljö- och klimatarbetet 
och en satsning på socialtjäns-
tens individ- och familjeomsorg. 
Efter många år av nedskärningar, 
främst inom skolan, anses till-
skotten nödvändiga.

– Den enskilt största satsning-
en är på skolan, säger Anita Matts-
son (S), tillträdande ordförande i 
kommunstyrelsen. Där skjuter vi 
till 20 miljoner kronor per helår 
med start från höstterminen. Det 
är helt nödvändigt för att vi ska 
kunna säkerställa kvalitén och 
slippa ytterligare nedskärningar. 
Vi behöver öka personaltätheten 
och se till att de elever som har 
svårast förutsättningar får den 
hjälp de behöver.

Även äldreomsorgen får ett 
stort tillskott om 10 miljoner kro-
nor med syftet att äldre ska få den 
omsorg de är i behov av.

– Våra äldre i kommunen måste 
kunna känna en trygghet i att 
omsorgen finns när man behöver 
den och att den är av god kvalitet, 

säger Anita Mattsson. Det är många 
i Tyresö som inte känner den trygg-
heten längre och därför behöver 
vi göra de här satsningarna. I vårt 
Tyresö ska alla äldre känna att de 
kan lita på äldreomsorgen och det 
arbetet kan inte vänta längre.

Dålig ekonomi
Sedan 2013 har kommunen leve-
rerat mycket svaga ekonomiska 
resultat, många gånger räddas 
svarta siffror av engångsintäkter 
som exempelvis markförsäljning-
ar. Att höja skatten har varit ute-
slutet av det tidigare styret, istäl-
let har verksamheter, som sko-
lan, tvingats till återkommande 
besparingar och neddragningar.

– En fullständigt ohållbar situa-
tion, säger Anita Mattsson. Mar-
ken kan som bekant bara säljas 
en gång, och underskotten har 
tillåtits fortsätta. Hittills har vi 
skickat räkningen till våra barn 
att betala för dagens verksamhe-
ter. Vi måste istället ta ansvar för 
att ha en ekonomi i balans och 
varje generation måste stå för 
sina kostnader.

Effektiviseringar  
och skattehöjning
Den svaga ekonomin gör att det 
kommer att krävas ett omfat-
tande effektiviseringsarbete, för 
att kunna bedriva verksamhe-
terna mer kostnadseffektivt. Nya 

arbetsmetoder, ny teknik, effek-
tivare administration och digi-
talisering ser det nya styret som 
helt nödvändiga åtgärder för en 
ekonomi i balans. Även en skat-
tehöjning om 45 öre har beslutats 
inför 2019.
– Vi måste kunna behålla en bra 
kvalité inom välfärdens verksam-
heter. Därför ser vi att en skat-
tehöjning i dagsläget är helt nöd-
vändig. Alternativet är fortsatta 
underskott och fortsatta nedskär-
ningar inom skolan. Det alter-
nativet bedömer vi som sämre. 
Däremot är ambitionen att sänka 
skatten igen när vi fått ordning på 
ekonomin, säger Anita Mattsson.

ooo

Anita Mattsson (S) tillträder som kommunstyrelsens ordförande 1 januari. En hållbar ekonomi och välfärd som 
går att lita på kommer att gynna både dagens och morgondagens tyresöbor, säger hon. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Budgeten för 2019 är klar att klubbas:

Satsningar på skolan 
och ekonomi i balans

TILLSAMMANS KAN
VI GE RESULTAT!

Ett lyft för äldre- och funktionshindrade
POLITIK Under året togs ett 
beslut på att inrätta en Äldre- 
och funktionshindernämnd. 
Detta för att dessa frågor kom-
mit i skymundan i socialnämn-
den. Samtliga partiet har ställt 
sig bakom beslutet. Så från och 
med januari 2019 träder den nya 
nämnden i kraft.

Nämndens ordförande blir Tony 
Thorén, Liberalerna och vice 
ordförande kommer Susann Ron-
ström, Socialdemokraterna att 
bli. De två har redan träffats för 
att fundera över hur verksamhe-
terna kan förbättras och utveck-
las.

– Det ska bli spännande att 
äntligen efter många år i opposi-
tion kunna påverka innehållet av 
bland annat äldreomsorgen säger 
Susann Ronström. Tony säger att 

han redan i början av det kom-
mande året ska ge förvaltningen i 
uppdrag att se över möjligheterna 
att införa Fokusgrupper i, första 

hand inom äldreomsorgen.
– Tanken är att personer som 

bor på något av kommunens vård- 
och omsorgsboende eller har 

hemtjänst ska bjudas in till sam-
talsgrupper, så kallade fokusgrup-
per, där de äldre ska ges möjlighet 
att framföra hur de vill ha sin vård 
och omsorg utförd.

Det positiva med fokusgrupper 
är att det ökar de äldres möjlig-
heter att påverka sin vardag. Man 
skulle till exempel kunna tänka 
sig att om det fanns en samsyn 
skulle man på sikt kunna ändra 
lite på mattiderna på äldrebo-
endena eller varför inte införa 
lite kvällsaktiviteter på enhe-
terna. Det finns en hel del saker 
man kan diskutera och ta upp på 
dessa möten. När det gäller per-
soner som har hemtjänst handlar 
det främst om att många gånger 
kunna bryta den isoleringen som 
uppstår när man blir beroende av 
olika stödinsatser i hemmet.

ooo

Tony Thorén (L) och Susann Ronström (S). FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Efter att rösterna var räknade för kommunvalet i 
Tyresö stod det klart att det parlamentariska läget 
likande det i riket. Väljarna hade inte gett något 

block förtroende nog att bilda en egen majoritet.
Den moderatledda Alliansen skulle bli tvingade att ta 

stöd av Sverigedemokraterna eller plocka in något av de 
rödgröna partierna för att bilda ett stabilt styre. Att ta stöd 
av Sverigedemokraterna var aldrig ett alternativ för Libera-
lerna och när Miljöpartiet sa nej till fortsatta förhandlingar 
var läget osäkert i kommunen.

Efter konstruktiva samtal mellan Socialdemokraterna, 
Miljöpartierna och Liberalerna hittades ändå en blocköver-
skridande lösning som innebär ett stabilt mittenalternativ 
för kommunen. Moderaterna som styrt kommunen i 20 år 
skulle lämna över stafettpinnen till det nya styret.

Det blev alltså utslaget av hur Tyresöborna röstade i 
årets val, något som alltså borde accepteras av samtliga 
partier. Något annat skulle förstås gå på tvärs med demo-
kratin, folkets röst och spelreglerna kring det parlamenta-
riska systemet som politiken är byggd på.

Eftersom Tyresö historiskt har haft olika mandatperio-
der för olika politiska instanser, kommunfullmäktige till-
träder direkt efter valet medan kommunstyrelsen tillträder 
först vid årsskiftet, så är det möjligt för den avgående kom-
munstyrelsen att hindra att ärenden kan tas upp för beslut 
i fullmäktige.

För att det tillträdande styret ska kunna driva sin politik 
på det sätt de tror utvecklar kommunen på bästa sätt så 
behövs det en ny budget som det nya styret tar fram. På 
grund av kommunens dåliga ekonomi ville det nya styret 

höja skattesatsen, att driva kommunen ännu längre ner i 
skuldfällan vill man helt enkelt undvika.

Ganska snart stod två alternativ emot varandra i kom-
munstyrelsen, dels det nya styrets förslag om höjd skat-

tesats och dels det avgående styrets förslag om bibehållen 
skattesats. I vanliga fall röstar kommunstyrelsen och sedan 
tas det upp för beslut i kommunfullmäktige. Något annat 
förfarande är ganska orimligt.

Men istället för att ta frågan till omröstning så valde det 
avgående styret att återremittera frågan, vilket betyder att 
det ska utredas vidare och tas upp vid ett senare samman-
träde. Varför gjorde man då detta?

Den avgående ordföranden i kommunstyrelsen, Fredrik 
Saweståhl (M), skyller på att det inte fanns tillräckligt med 
underlag, trots att alla politiker hade tillgång det ekono-
miska underlaget i kommunen. Men egentligen ligger nog 
bitterhet från dåliga förlorare närmare sanningen.

Den enda rimliga förklaringen till agerandet är att man 
vill förstöra så mycket som möjligt för de som ska driva 
den politiska utvecklingen i kommunen under 2019. Sawe-
ståhl har själv bekräftat att han inte kommer hedra valre-
sultatet och istället göra det så jobbigt som möjligt för den 
nya koalitionen.

Det är förstås uppseendeväckande, att inte acceptera 
valresultat och lämna över med värdighet är unikt i svensk 
historia. Överallt i Sverige sker överlämnanden, på kom-
munal nivå, på landstingsnivå och på nationell nivå, alltid 
utan problem, alltid med värdighet, men inte i Tyresö.

Att någon som avgår inte gör processen smidig och av 
bitterhet försöker sätta käppar i demokratins hjul är inte 
väljarna värda. Vad det verkar så har Anki Svensson (M) en 
annan syn och man kan hoppas att hon kommer driva en 
hård men värdig oppositionspolitik.
Christoffer Holmström (S)

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

Man måste acceptera ett valresultat
Egentligen 
ligger nog 
bitterhet 
från 
dåliga 
förlorare 
närmare 
sanningen.

Gör din röst hörd i den lokala tidningen!
Skriv en insändare eller en debattartikel i Tyresö Nyheter. 
Debattartiklar måste vara undertecknade med namn men 
insändare kan publiceras under signatur (redaktionen 
måste dock veta ditt namn). TN förbehåller sig rätten att 
korta i insända bidrag, som ska ha en tydlig anknytning till 
Tyresö.

Skicka in ditt alster till: 
Debatt/Insändare,
Tyresö Nyheter, Björkbacksvägen 37, 135 40 Tyresö
Eller e-posta till: redaktion@tyresonyheter.nu
Du kan även faxa: 08-742 15 64
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Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
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Det dagliga mötet
Mitt jobb är den bästa jobb någon-
sin, där möter jag olika sorts 
människor med olika bakgrund, 
det dagliga mötet är alltid spän-
nande beroende på hur du mår 
och hur pass mottaglig du är. 
Att arbeta med personer med 
demenssjukdomar är ett krä-
vande jobb inte bara fysiskt utan 
mentalt också.

i Sverige lider 160 000 männ-
iskor av demenssjukdom och 
10 000 är under 65 år. Varje år 
räknar man med att cirka 25 000 
personer kommer att insjukna, 
enligt socialstyrelsen kommer så 
många som 270 000 personer vara 
drabbade av en demenssjukdom 
år 2030.

BPSD-registret* stöds av Sve-
riges Kommuner och Landsting, 
och har varit ett nationellt kvali-
tetsregister sedan den 1 novem-
ber 2010. Registret syftar till att 
kvalitetssäkra vården av personer 
med demenssjukdom.

Det är oerhört viktigt att kom-
munen satsar på kontinuitet och 
att man säkerställer att vårdper-
sonalen har bästa möjliga kompe-
tens inom demensvården. Perso-
nal behöver goda förutsättningar, 
bättre arbetsmiljöer, bättre lön, 
möjlighet till heltid och bättre 
inflytande över verksamheten 
med möjlighet till påverkan. 
Dessa punkter anser jag leder till 
gott arbetsklimat, arbetsglädje.

Kommunen har satsat på att 
utbilda alla demensboenden i 
Tyresö efter Silvia vårdfilosofi. 
Det har kostat enormt mycket 
pengar. Sex miljoner kronor är 
avsatt för utbildningssatsningar, 
drygt 2 miljoner kronor per år 
under tre års tid, 2016–2019.

Certifikatet gäller i tre år som 
bevis på att vård som ges följer 
det själva certifieringen har prän-
tat i oss.

Vem är ansvarig i kommunen 
att se efter att dem vård ges ,att 
det kommunen har betalat leve-
reras till patienter /boende? Det 
går inte att prata kvalitet när man 
varje dag drar ner på benämning-
en, vi måste tänka realistiskt om 
målet är enbart att spara pengar 
då tycker jag att det är dags att 
börja upp ifrån som ett gott exem-
pel för minoritet som alltid måste 
drabbas med alla dessa bespa-
ring.
Vårdpersonal

* BPSD: Beteendepsykiska symp-
tom vid demenssjukdom. Före-
komst av BPSD innebär en minskad 
livskvalité och för att nå framgång i 
behandlingen, krävs det förutom ett 
gott bemötande och en god omsorg, 
även en tydlig struktur i omvård-
naden och goda kunskaper om 
demenssjukdomar. BPSD-registret 
kan vara ett stöd i denna process.

FOTO: JENNY IVARSSON

Varför hjälpte ingen till?
Jag blir så besviken på människor 
i samhället. Idag när jag och min 
kompis, Alva, var på väg hem 
från gymnasiet med buss 840 så 
ska jag och min kompis gå av vid 
Tyresö centrum.

Då är det en liten tjej i rullstol 
runt 12-årsåldern med sin lillasys-
ter som försöker ta sig på bussen. 
Ingen hjälper flickan i rullstolen 
att komma upp på bussen. Då går 
jag och min kompis tillbaka och 
försöker hjälpa henne upp och 
efter några minuter får vi upp 
henne i bussen.

Det är många som går på 840 
vid centrum där vi sedan försökte 
ställa flickan i rullstolen till rätta. 
Det bildas en kö och det blir så 

att vi tyvärr står mitt i gången 
när vi försöker hjälpa henne. Helt 
plötsligt säger några barn ”men 
gå då, stå inte mitt i vägen.” Jag 
blir såklart irriterad för här står vi 
och försöker hjälpa henne och de 
är irriterade för att vi står mitt i 
vägen.

Varför hjälpte ingen till? Hur 
tänker ni vuxna som sitter kvar på 
era säten i bussen och bara tittar 
på? Hur svårt kan det vara att resa 
på sig och hjälpa henne? Jag blir 
verkligen ledsen och arg över att 
ingen hjälpte till. Finns det ingen 
medmänsklighet kvar?

Hoppas ni som satt på bussen 
tänker till nästa gång <3
Izabella Onofri och Alva Ek

Allt sedan jag var två
har jag plöjt jorden och knogat på.
Älskat Tyresös varje sten,
ansat tomten och klippt mången gren.
Efter snart 60 år
säger kommunen jag inte får.
De fridlyser mark,
men gräver och spränger sönder rötter och bark.
Den natur som mig förfört,
är nu snart helt förstört.
Till salu är nu mitt allt,
kommer sakna havets salt.
Breviks befolkning byts sakta ut,
grattis kommunen ni vann tillslut.
Besviken pensionär

Anna 100 år

Dagens ros eller rättare sagt hela 
famnen av rosor vill vi ge Anna 
Höglin som fyller 100 år!!

Fantastiska Anna är, bland 
annat, en av de politiska pionjä-
rerna i arbetet för kvinnors och 
barns rättigheter i Tyresö och i 
världen.

Rättigheter som långt ifrån 
är självklara än idag, vad vi än 
tycker. Det krävs ett ständigt poli-
tiskt arbete för att synliggöra och 
ställa tydliga krav för att vi uppnå 
målen.

Vi tackar dig Anna för ditt ihär-
diga engagemang och inspiration 
för oss i detta arbete!
Styrelsen för S-Kvinnorna i Tyresö

Levande ljus
Ett flertal bränder startar varje år på grund av 
bortglömda  ljus, framförallt under årets mörka 
månader . För att undvika detta följer här några tips.

 ■ Lämna aldrig levande ljus obe-
vakade.

 ■ Ljusstakar ska vara stadiga och 
obrännbara.

 ■ Om du absolut vill ha mossa i 
adventsljusstaken – köp brand-
säker mossa.

 ■ Släck ljusen innan de har brun-
nit ner för långt.

 ■ Ställ inte ljus för nära varan-
dra – flera ljus ihop producerar 
ånga från stearinet som kan 
antända samtidigt och ge en 
explosionsartad flamma.
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SKOLA Tyresö kommun tappar 
13 platser i Lärarförbundets 
årliga skolranking ”Bästa skol-
kommun” till plats 207 av 290 
kommuner. Bland annat backar 
man på andelen godkända elever 
och elevernas meritvärde i åk 9.

I Stockholms län placerar sig 
Tyresö på plats 21 av 26 kom-
muner. Det är främst på lärarnas 
utbildningsnivå och på lärartät-
heten som Tyresö hamnar efter i 
förhållande till många andra kom-
muner.

När det gäller andelen behöriga 
lärare så tappar Tyresö 20 place-
ringar och hamnar så lågt som 
plats 264. Det är alltså bara 26 
kommuner i Sverige som har en 
mindre andel behöriga lärare.

Vill vända utvecklingen
På mätningen av lärartätheten 
gick kommunen framåt något, 
2017 placerade man sig på plats 
281. I årets mätning hamnade 
man istället på plats 263, vilket 
ger att det bara är 27 kommuner 
som är sämre.

– Skolan har det tufft efter år 
av nedskärningar och står inför 
en svår situation, säger Jannice 
Rockstroh (S), nytillträdd ord-
förande i barn- och utbildnings-
nämnden. Men min ambition och 
övertygelse är att vi nu kan vända 
utvecklingen med satsningar på 
skolan.

Skolan behöver resurser
Det nya styret med Socialdemo-
kraterna, Miljöpartiet och Libera-

lerna har identifierat skolan som 
ett av de områden som behöver 
prioriteras. Skolan kommer att få 
ökade resurser med 20 miljoner 
kronor per helår.

– Ja, den här mätningen är ett 
kvitto på att vi är rätt ute med 
budgetsatsningar på skolan nästa 
år, fortsätter Jannice Rockstroh 
(S). Det är uppenbart att skolan 
behöver mer resurser och bättre 
förutsättningar för att driva sin 
verksamhet. Vi måste vara rädda 

om våra lärare och då är Lärarför-
bundets ranking viktig att titta på.

Vill lyfta goda kommuner
Rankingen som Lärarförbundet 
presenterar varje år utgår från en 
rad olika kriterier som enligt för-
bundet är viktiga för att eleverna 
ska få en bra undervisning. Syftet 
är att lyfta de kommuner som ger 
elever, lärare och skolledare goda 
förutsättningar.

ooo

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

Katarina Helling, Trollbäcken
– Ja, vi har valt att resa istället 
för att ge varandra massa saker 
som vi inte behöver.

Irene Granlund, Trollbäcken
– Nej, förra året köpte vi en stor 
klapp, i år har vi flera små.

Elin Eriksson, Trollbäcken
– Det har jag inte tänkt på än …

Ulf Ottenby, Trollbäcken
– Ja, det blir så, det har varit lite 
för mycket förut och nu ska vi 
flytta.

Gunilla Andersson, Skogslunden
– Ja, det är onödigt att lägga 
pengar på onödiga saker.

?Kommer du att 
köpa färre julklap-

par i år jämfört 
med förra året?

FOTO: JOHANNA SCHAUB

TUFF:s lyckade integrations-
projekt – nu 1 år!

 

Kommunen får dålig placering:

Tyresö långt ned i skolranking

Jannice Rockstroh (S), nytillträdd ordförande i barn- och utbildningsnämnden, har ambitionen att vända 
utvecklingen  i skolan. FOTO: TYRESÖ NYHETER

UTLAND Hösten 2017 startade 
Tyresö Ulands- och Fredsföre-
ning (TUFF) ett projekt för att 
bidra till nyanländas integrering 
i Tyresö.

– Det övergripande syftet är att 
utveckla de nyanländas kunska-
per i svenska språket, berättar 
ordförande Lisa Norgren Bene-
dictsson, men också att ge infor-
mation om svenskt samhällsliv, 
historia och kultur och inte minst 
att hitta vägar in i samhället.

Konceptet är en timmes organi-
serad aktivitet och en timmes fika 
med spontana samtal och diskus-
sioner.

– Under de första mötena bjöd 

vi in personer med egna erfaren-
heter som invandrare. De berät-
tade sina historier, hur de upplevt 
mötet med det nya landet, hur de 
kämpade för att lära sig språket 
och komma in i samhället.

De uppmuntrade ”våra” ung-
domar och gav många tips och 
råd. Vi hade också representanter 
från näringslivet som föreläste 
om arbetsmarknaden och bl a om 
vad chefer tittar på och söker vid 
anställningar.

Diskussion och grupparbete
För att få de nyanlända så aktiva 
som möjligt, övergick de sedan 
till att dela upp sig i mindre grup-
per och där jobba utifrån en enkel 
text om något aktuellt ämne, till 
exempel demokratibegreppet, 
svensk parlamentarism och parti-
väsende, kvinnodagen med mera.

– Vi brukar läsa texten tillsam-
mans, gå igenom svåra ord och 
uttryck, träna på uttal och kika 
lite på grammatiken. Därefter 
diskuteras ämnet utifrån texten. 
Stämningen är god och förlåtande 
och det blir många skratt.

Från olika länder
Deltagarna har kommit från 

Afghanistan, Etiopien, Eritrea, 
Somalia och Syrien. Åldrarna har 
spänt från 16 till ungefär 25 år.

– Deras livsöden och bakgrun-
der skiljer sig åt ganska mycket. 
För att öka de ungas förståelse för 
varandra har vi vid ett par tillfäl-
len haft gäster som hållit föredrag 
om några av hemländerna, berät-
tar Lisa.

God utveckling
Med glädje har TUFF-medlem-
marna kunnat se en god utveck-

ling hos de unga, både vad gäller 
det svenska språket och anpass-
ningen till samhället.

– Samtliga (!) lyckades ordna 
sommarjobb och flera har fortsatt 
jobben under hösten, vid sidan 
om fortsatta studier. Senaste 
veckorna har vi öppnat dörren till 
cirka 15 nya deltagare som vi just 
nu håller på att lära känna och få 
ihop till ett bra gäng. Det känns 
väldigt roligt och det är mycket 
berikande för oss alla, menar Lisa.

ooo

Utanför Prinsvillan i Tyresö. FOTO: TUFF

Besök vid musteriet. FOTO: TUFF

Rankingen svart på vitt. FOTO: TN
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Många av de tyresöbor som jag träffat sedan valet 
vill nu att vi riksdagsledamöter ska ta sig i kragen 
och bilda en regering. Det tror jag egentligen att 

de flesta riksdagsledamöter håller med om, men samti-
digt är det värt att komma ihåg att valresultatets utfall 
inte är okomplicerat. Men nog behövs det nu en regering. 
I Sverige brukar en regering finnas på plats efter i genom-
snitt sex dagar och nu har det snart gått tre månader.

En förebild för oss riksdagsledamöter borde vara hur 
det nya styret i Tyresö ser ut, där Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet samarbetar. Ett sådant styre 
kan genomföra viktiga reformer på områden som de fles-
ta svenskar tycker är viktiga, såsom skola, brottsbekämp-
ning och klimat.

För mig som älskar det öppna Sverige där jag har växt 
upp, som står upp för demokrati, yttrandefrihet och plu-
ralistiskt medielandskap är det naturligt att en ny reger-
ing står upp för det som har byggt Sverige starkt och sam-
tidigt reformerar det som är problem i dagens Sverige.

Som en del i regeringsbildningen har återigen myten 
uppstått, om att andra partier inte ”pratar” med SD. Det 
är förvisso riktigt att vi Socialdemokrater inte förhandlar 
med SD, men det är lika naturligt som att Vänsterpartiet 
och Moderaterna inte förhandlar med varandra. De tycker 
helt enkelt för olika. Att inte samarbeta med SD beror inte 
huvudsakligen på partiets historia, utan deras politik. Alla 
som hävdar att SD är utfrysta måste också förklara hur 
de resonerade kring att Socialdemokraterna inte hade 
politiskt inflytande under Alliansregeringen 2006–2010. 
SD ska ha samma rättigheter som andra partier, kopp-
lat till deras andel av rösterna, men jag kommer aldrig 
samarbeta med dem politisk. Vi har olika syn på Sverige, 
Europa och Världen. Några uppenbara exempel är att vi 
socialdemokrater tror på EU, SD vill lämna. Vi vill stärka 
facket, SD vill försvaga facket. Jag tycker klimathotet är 
den viktigaste frågan för framtiden, SD tror inte klimat-
hotet existerar. Jag vill följa FN:s flyktingkonvention, 
det vill inte SD. Jag oroas över utvecklingen av rättssta-
ten i Polen, SD applåderar den. Vi socialdemokrater vill 
använda EU:s långtidsbudget för att tvinga alla länder att 
följa gemensamma beslut, det vill inte SD. Vi vill att EU:s 
länder ska dela på ansvaret för migrationen, det vill inte 
SD. Vi vil också att Sverige driver en aktiv integrationspo-
litik, SD har ingen integrationspolitik. Vi socialdemokra-
ter kräver kollektivavtal vid offentlig upphandling, det vill 

inte SD. Vi värnar aborträtten, SD vill begränsa den. 
I grund och botten handlar det om att vi tror att den 
västerländska liberala demokratin är det bästa sättet 
att styra länder, SD hejar på när Ungern och Orban 

vill vara dess värsta fiende. Kort sagt står SD för allt jag 
och Socialdemokraterna inte står för.

När det nu närmar sig jul, så tar jag chansen att önska 
att Sverige har en regering i december och att den kom-
mer fortsätta stärka det Sverige som jag är så stolt över. 
Har vi riktig tur kommer den dessutom inspireras av vårt 
trivsamma Tyresö.
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.

God Jul!

Tidig julstämning med både snö och klappar på Koriandergränd. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Granfejden avgjord

TÄVLING Den första advent 
avgjordes som vanligt grantäv-
lingen på Koriandergränd. I kvar-
teret finns sex gårdar där hyres-
gästerna pyntar de gemensamt 
inköpta granarna.

När mörkret faller tågar sedan 
barn och vuxna runt och titta på 
varandras granar. Samling och 
omröstning sker på sista gården 
där det också bjuds på saft, glögg 
och pepparkokor. I år vann gård E.

Är detta första gången?
– Nej vi har haft denna tradition i 
över tio år, säger Jan Håkansson 
som är ordförande i den lokala 
hyresgästföreningen Koriandern. 
Det är en mycket uppskattad akti-
vitet och brukar samla 60 till 70 
personer. I år var ett engagemang 
stort på alla gårdar. Inte bara gra-
nen var pyntad. Med isbaneskrap 
hade julstämningen förstärkts 
och en gård hade gått all in med 
bildspel på renar och isbjörnar.

Vem köper granar och pynt?
– Vi har möjlighet att arrang-

era detta år efter år eftersom vi 
hyresgäster sköter våra gårdar 
själva, säger Jan Håkansson. Vi 
klipper gräs, rensar rabatter, töm-
mer papperskorgar och mycket 
annat. För detta får vi ett bidrag 
av Tyresö Bostäder och kan då 
köpa växter och utrustning för 
trädgårdsskötseln men också 
leksaker till gårdarna och som nu 
julgranar. Det är väldigt värdefullt 
för oss som bor här.

Hur länge har ni haft det så?
– I stort sett sedan området bygg-
des för 35 år sedan har hyresgäs-
terna ansvarat för skötseln. Det 
har säkerligen bidragit till den 
stora trivseln, säger Jan Håkans-
son. Nu finns det dock en stor oro 
att Tyresö Bostäder vill ta bort 
självskötseln. Avtalet är uppsagt 
sedan i våras och upphör vid års-
skiftet om det inte förnyas. Vi har 
knappt hört ett ord från bolaget 
efter uppsägningen.

Tyresö Nyheter har utan fram-
gång försökt nå Tyresö Bostäder 
för en kommentar.

ooo Vinnargranen! FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Nytt styre i Tyresö kommun
POLITIK Efter 20 år vid makten har Moderaterna tappat styret i 
Tyresö kommun. Det är Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpar-
tiet som har gått ihop i en koalition som de kallar ”Tillsammans för 
Tyresö”.

På kommunfullmäktige den 22 
november valdes ledamöter och 
ersättare till kommunens nämn-
der och styrelser.

Kommunstyrelsens ordförande 
blev som väntat Anita Mattsson 
(S) och hon kommer att flankeras 
av Mats Lindblom (L) som vice 
ordförande och av Marie Åkes-
dotter (MP) som kommer vara 
gruppledare i kommunstyrelsen 
för miljöpartiet.

Socialdemokraterna kommer 
att hålla i ordförandeklubban fyra 
av nämnderna, Liberalerna i en 
och miljöpartiet i en utöver kom-
munstyrelsen som alltså kommer 
att ledas av Anita Mattsson (S).

Noterbart är att Anki Svensson 
(M) kommer att bli kommunsty-
relsen 2:e vice ordförande och 
därmed vara oppositionsråd i 
kommunen.

ooo

Barn- och utbildningsnämnden: Åsa De Mander (L) och Jannice Rockstroh (S), ordföran-de. Ingmar Jansson (MP) saknas på bilden.

Social- och arbetsmarknadsnämnden: Ajda Asgari (MP), ordförande, Christoffer Holm-

ström (S), vice ordförande och Tony Thorén (L), gruppledare för liberalerna.

Kultur- och fritidsnämnen: Mikael Ordenius (MP), vice ordförande, Johanna Schaub (S), gruppledare Socialdemokraterna och Thomas Sundblad (L), ordförande.

Byggnadsnämnden: Lennart Jönsson (S), ordförande. Saknas på bilden gör Peter Söder-

lund (MP), vice ordförande och Olof Wallentin (L), gruppledare för Liberalerna.

Äldre- och omsorgsnämnden: Lilian Nylinder (MP), gruppledare Miljöpartiet, Tony Thorén 

(L), ordförande och Susann Ronström (S), vice ordförande.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Christoffer Holmström (S), ordförande och Agneta Hansson (L) vice ordförande. Peter Söderlund, gruppledare för Miljöpartiet saknas på bilden.

Kommunstyrelsen: Mats Lindblom(L), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnads-

utskott, Marie Åkesdotter (MP), ordförande kommunstyrelsens hållbarhetsutskott och 

Anita Mattsson (S), ordförande kommunstyrelsen.
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Naturligtvis så var jag sen till vårt 
möte, eftersom jag körde vilse. 
Hur man nu kan göra det på en ort 
som man bott på i 46 år. Jag smy-
ger in och sätter mig på läktaren 
för att inte störa.

Det är leken som är i centrum 
och det syns även från min plats 
på läktaren. De unga skådespelar-
na genomför en lek där de ska se 
varandra i ögonen, vilket ju inte 
alla har så lätt för i den åldern.

Vad var det som gav dig idén att 
starta upp det här projektet?
– Jag ville starta den här teater-
gruppen och jag ville erbjuda alla 
barn i samhället teater. Jag tycker 
det är jätteviktigt att det inte ska 
vara en klassfråga och att det 
inte ska handla om hur mycket 
mamma och pappa har i plånbo-
ken, berättar Helena Karlsson för 
TN.

– Jag ville skapa ett rum som är 
till för alla barn, där vi kan träffas 
och där vi är fria. Där alla får lära 

sig att uttrycka sig, för vi är alla 
kommunicerande människor och 
vi måste få del av de här kommu-
nikationsverktygen för att växa 
som människor.

Att det ska vara tillgängligt för 
alla är viktigt för Helena, och man 
kan höra av sig till Teaterpalatset 
om det skulle vara så att man inte 
har råd.

– Vi delar varje termin ut gra-
tisplatser, till de som inte har råd 
så att så många som möjligt ska 
kunna prova på det här. Jag har 
även börjat med att åka ut till 
områden som är utsatta och ge 
barn gratislektioner.

Helena har en skådespelarbak-
grund och har arbetat med ungdo-
mar på Calle Flygares teaterskola 
i tolv år. Hon jobbar också på Kul-
turama i Stockholm med att utbil-
da ungdomar i just skådespeleri.

– Det viktigaste för mig är att 
alla barn som kommer hit ska 
kunna växa som individer. Kunna 
använda sina kommunikations-

nycklar i sin vardag, så det hand-
lar inte om att bli skådespelare 
utan att få lära känna sitt eget 
instrument.

Flera av barnen talade att de 
känner sig säkrare i skolan och 
att de har lättare att tala inför 
grupp …
– Det finns olika metoder som vi 
jobbar med och innan man ställer 
sig inför en grupp så måste man 
få verktygen för att klara det. Det 
är därför jag tycker teatern är så 
bra, för vi tar in övningar som gör 
att barnen vågar ta plats. Det är 
en ständig träning varje gång de 
kommer hit.

Jag har hört att det ska vara 
någon form av uppträdande 
också?
– Det stämmer. Både den 9 och 16 
december klockan 11.00 så upp-
träder vi på scenen i Tyresö Han-
delsträdgård, med vårt julspel.

ooo

NYHETER nyhetstips: redaktion@tyresonyheter.nu
hemsida: www.tyresonyheter.nu

Julgranar
Köp julgran i Tyresö centrum (på torget fram biograf Forellen) 
eller i Krusboda (i korsningen Myggdalsvägen–Krusboda). 

Försäljningen sker på följande tider:
Lördag den 8 december, kl 11–15
Söndag den 9 december, kl 11–15
Onsdag den 12 december, kl 16–18
Fredag den 14 december, kl 14–18
Lördag den 15 december, kl 10–16
Söndag den 16 december, kl 10–16
Tisdag den 18 december, kl 16–18
Onsdag den 19 december, kl 16–18
Torsdag den 20 december, kl 16–18
Fredag den 21 december, kl 16–18 (enbart Tyresö centrum)

Rödgranar kostar 400 kr

Kungsgranar kostar 600 kr

Betalning med swisch eller kontanter

Vid försäljningen 
i Krusboda den 
15–16 december 
bjuder vi dessutom 
tillsammans med 
sponsorer på varm 
korv och kaffe till 
våra kunder.

Lions Club Tyresö

Helena skapar teater för barnen
Förra året tilldelades Helena Karlsson, Frixosstipendiet. 
Pengarna har hon använt för att skapa en teatergrupp för 
barn, som heter Teaterpalatset. Tidiga morgnar i en lokal 
i industriområdet träffas mellan tio och femton teater-
sugna ungdomar mellan tio och tretton år för att träna 
och lära sig teaterteknik.

I Teaterpalatset lär sig barn och ungdomar teaterteknik. FOTO: BERNE ALBERTSSON

Reading för Teaterpalatsets julspel.FrV: Bianca Albertsson, Miya Papadopoulou och Meja Westin Karlsson. 
 FOTO: BERNE ALBERTSSON

Helena Karlsson lär inte bara barnen att spela teater utan också att lära sig att uttryckas sig. 
 FOTO: BERNE ALBERTSSON

”Vi tar in övningar 
som gör att barnen 
vågar ta plats.”
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Välkomna till
JULGRANS PLUNDRING
Lördagen den 12 januari 2019, kl 15.00–16.30.

Lokal: ”Nyfors” i hus B, Kulturcentrum Kvarnhjulet, 

Pluggvägen 6 B (i närheten av Tyresö centrum)

Det blir ringdans, tipspromenad,
lotterier, kaffe, saft och bullar.

Tomten är också inbjuden!

Inträde 20 kronor för vuxen,
gratis för medföljande barn.

Bollmora Socialdemokratiska 
Förening och  
Socialdemokraterna i Tyresö

Helena skapar teater för barnen

I Teaterpalatset lär sig barn och ungdomar teaterteknik. FOTO: BERNE ALBERTSSON

Deltagarna i Esters entreprenörsprogam. FOTO: PRESSBILD, STIFTELSEN ESTER

2018 års Frixos-stipendiat:

Stiftelsen Ester

Tanken är att entreprenörskap 
som främjar såväl social som 
ekologisk hållbarhet och mot-
verkar utanförskap ska prisas för 
sina insatser och för att dessa ska 
kunna driva sina idéer vidare.

2018 års stipendiat blev stiftel-
sen Ester som 2012 grundades av 

Sofia Altafi, Maria Borelius och 
Kerstin Thulin. Stiftelsen drivs 
för att bryta utanförskap genom 
entreprenörskap.

Stipendiet, som är på 45 000 
kronor, går till Esters entrepre-
nörsprogram. Programmet är 
en 18 månaders lång utbildning 

som syftar till att få fler invand-
rare integrerade genom att de ska 
driva egna företag.

Utbildningen startades i augus-
ti och denna omgång kommer fem 
kvinnor med olika bakgrunder 
att delta. Frixos Papadopoulos 
insamlingsstiftelse hoppas på att 
dessa kvinnor förverkligar sina 
idéer och gör skillnad i samhäl-
let och även att de kan inspirera 
andra kvinnor.

ooo

PRISTAGARE Frixos Papadopoulos insamlingsstiftelse har sedan 
2016 utsett en stipendiat. Stipendiet delas ut för att den ska hjälpa 
och inspirera entreprenörer att våga tro på sin sak och utveckla den. 
Stiftelsen prisar initiativtagare som främjar ett hållbart samhälle.
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I min dagstidning finns tiden för solens upp och nergång. 
Ibland försöker jag att inte titta på det. Jag är en ljusbe-
roende människa. De få ljusa timmarna gör mig deppig. 

Likväl ska pälsklingen, den svarta labradoren ut i mörkret. Hon 
liksom försvinner trots sin reflexkrage och koppel. Mörkret äter 
upp henne. Nu när snön har dröjt, blir det kolsvarta alldeles för 
mycket. Några jobbiga veckor kvar innan det vänder.

När du läser den här krönikan närmar vi oss Luciamorgonen. 
Du vet, när kommunens parkenhet tänder alla marschallerna i 

rondellerna. Det tar många 
timmar för medarbetarna att 
ge ljusglädje till oss andra. 
Stort tack för att ni gör det. 
I fönstren börjar advents-
stjärnor och ljusstakar att 

komma fram. Var jag la våra, det är dags att leta fram nu. Du 
som är en ordentlig person har förstås koll på förvaringen. Sen 
är det luciakrona och handljus till förskolebarnen. Jag har sparat 
till barnbarnen, bra att ha ett lager. Ljusslingor och timer, pyssel 
väntar, speciellt det där ”Vilket ljus är trasigt och släcker hela 
slingan?”. Man måste vara både koncentrerad och systematisk 
för att hitta felet. Jag överlåter felsökningen till Urban som är 
mer teknisk och har tålamodet som jag saknar.

Till sist glittrar det i alla fall. Jag älskar illuminerade träd, och 
ljusälgarna inne i City. Tanken dröjer sig vid städer som jag sett 
i juldekorationsljus. Kanske har du också sett Köpenhamn, Bar-
celona och Funchal eller de tyska julmarknaderna. Man blir lite 
gladare av minnen.

I min barndoms Västerås var skyltsöndagen ett stort evene-
mang speciellt de prydnader som hängdes över gatorna. Ett år 
skänkte Skultuna bruk röda kastrullock till alla gatugirlangerna. 
Kommentarerna var av skiftande slag men kastrullocken åter-
kom flera år.

Traditionen att stöpa egna stearinljus höll vi liv i länge. Minst 
16 doppningar för att ljuset ska bli fingertjockt. Jag vill minnas att 
vi gjorde 22 knäböj för att ljusen skulle passa i standardljushål-
lare. Det är lätt att smälta bort stearinet i stället för på. Numer 
inskränker sig ljustillverkningen till att samla ljusstumpar, behö-
ver du, har jag en påse åt dig.

Sen är det snart den där veckan när det vänder. Vintersolstån-
det! Dan före dan före dopparedan. En gång för mycket längese-
dan lyckades jag, den där         kortaste dagen, efter att ha inhand-
lat all julmat, med konststycket att backa rakt in i bilskolläraren i 
Tyresö. I hans bil, rakt in i förardörren! Man ska alltid titta bakåt, 
sa han. Det var en vänlig man, trots debaclet. Numer har jag både 
varningssignal och backkamera på bilen.

Att se bakåt är ibland lättare än att se framåt. Gäller speciellt 
2018, valåret då det dröjde med regeringsbildningen. Året då det 

var så mycket sol under som-
maren att man längtade efter 
regnet som aldrig kom. Vi 
får hjälpas åt att titta framåt. 
Öppna luckorna i adventska-

lendern. Nu vänder det snart! Mörkret fördrivs, dagen blir längre 
igen, ljuset kommer tillbaka. Stå ut lite till! Tänd ljus! God Jul!

ooo

TN-doktorn:
Midvintermörker 
och julljus

”Att se bakåt är ibland 
lättare än att se framåt.”

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

”Det tar många timmar 
för med arbetarna att ge 
ljusglädje till oss andra.”

Träffsäkert och aktuellt:

Roberts penna talar

Många vill se Robert Nybergs bilder. FOTO: TYRESÖ NYHETER

VERNISSAGE Tyresö Nyheters 
konstnär och illustratör Robert 
Nyberg ställer ut på Farsta Gårds 
galleri under december.

Vernissagen pågår varje fredag 
och helg fram till jul. Robert 
Nyberg har under fem år beri-
kat tidningen med sina träffande 
budskap i både ord och bild. Han 
har en enastående förmåga att 
vara aktuell, träffa rätt och alltid 
skapa eftertanke. Tyresö Nyheter 
fortsätter med Roberts bilder och 
på sidan 2 i denna tidning finns 
det högst aktuell budskapet som 
sätter Dublinförordningen på sin 
spets.

ooo
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GRILL Grillplatserna i Alby fri-
luftsområde ska rustas upp. Det 
bestämde kultur- och fritids-
nämnden i november. Mötet var 
det första med Tyresös nya styre, 
Tillsammans för Tyresö, bestå-
ende av Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Liberalerna.

Anledningen till att grillplatserna 
görs om är dels att de behöver 
rustas upp och att två av dem är 
placerade för nära kulturhisto-
riska miljöer i form av gravkullar. 
Den tredje grillen ligger dessutom 
på en äng där uppsikten från fri-
luftsgården är dålig. För att det 
ska bli tryggare att elda behöver 
den placeras om.

Var grillplatserna nu ska pla-
ceras är inte helt färdigt än, mer 
än att de ska flyttas på till platser 
som blir tryggare att elda på. De 
nya grillplatserna ska även vara 
utformade så att skolklasser och 
familjer ska få plats eftersom 
grillplatserna används flitigt av 
naturskolan, skolklasser som gör 
utflykter och scouterna.

Pengarna som används för att 
göra nya grillplatser är de sista i 
investeringsprogrammet ”Attrak-
tiva Alby”. Projekt som genom-
förts är bland annat ny beläggning 
och belysning i 2 och 4 kilometer-
spåren som Tyresö Nyheter tidi-
gare rapporterat om.

ooo

SPORT/FRITID

Upprustade grillplatser på säkrare ställen är att vänta i Alby friluftsområde. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Nya grillplatser i Alby Tufft för Tyresös 
handbollsherrar
HANDBOLL Tyresö Handboll har 
haft en tung höst och resan till 
Kungälv det inte bättre. En för-
lust med sju bollar blev det och 
man fick sätta sig i bussen för den 
långa resan hem. Nästa match är 
hemma mot Torslanda på lörda-
gen den 8 december, klockan 14. 
Torslanda är det lag som ligger 
närmast i bottenlagen så en seger 
där skulle innebära ett rejält lyft.

ooo

Förlust för THH
ISHOCKEY Tyresö Hanviken 
Hockey förlorade högprofilsmat-
chen mot Hammarby IF med 5–3. 
THH var länge med i matchen och 
Bajen gick inte om förrän i slutet 
av den andra perioden. THH har 
endast vunnit en match i höst och 
laget kommer att spela vidare i 
nedflyttningsserien efter jul. Vi 
får hoppas på en energiinjektion 
så laget undviker kvalserien i vår.

ooo

Tyresötalang till 
Hammarby
FOTBOLL Tyresös trixiga ytterfäl-
tare, Lawlaw Nazeri, har nyligen 
skrivit på för Allsvenska Ham-
marby. Ett stort steg för unga 
Lalle som ännu inte fyllt 20. 

– Hon är en vänsterfotad, boll-
skicklig och spännande spelare 
som bryter mönstret mer än de 
flesta, säger sportchef Johan Lager.

ooo

Tyresö kyrka
Söndag den 
9 december  

kl 16.30
Biljetter á 100 kronor 

säljes vid entrén. 
Gratis under 15 år. 

(Vi tar Swish).

Olle Sköld, dirigent
Suzanne Kroon-Hahr, piano och orgel
Pernilla Petersson, fagott
Carina Hedberg, flöjt
Elisabeth Gustafsson, flöjt

Tyresökörens 
julkonsert

www.tyresokoren.se

Fokusgrupper – valanalys

ÄR DU DEN SOM PRATAR 
POLITIK RUNT KÖKSBORDET? 

INSTAGRAMMADE DU OM VALET? 
UNDRAR DU VAD POLITIKERNA 

HÅLLER PÅ MED?

Nu söker vi dig som röstade på 
Socialdemokraterna i Tyresö och 
som vill delta i en fokusgrupp 
den 10 december, klockan 18–20 
eller 16 december, klockan 15–17. 

Alla åsikter och  
alla åldrar välkomna!

Frågor och anmälan görs till  
Emelie Weski, telefon 070-883 01 74
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Besöket fortsatte sedan till Tyres-
övallen där tidigare statsminister 
Ingvar Carlsson anslöt och Tyresö 
FF som fick beskriva sin verk-
samhet. Statsrådet visades runt 
planerna och Tyresö FF berät-
tade om den relativt nystartade 
verksamheten med gå-fotboll för 
äldre, sin fritidsverksamhet och 
sina sommaraktiviteter för barn 
i Tyresö. Stefan Löfven tog också 
tillfället i akt att spela fotboll med 
de barn som var med i TFFs fri-
tidsverksamhet. Något som var 

mycket uppskattat bland delta-
garna som fick med sig ett minne 
för livet.

Besöket är en del av Socialde-
mokraternas höstkampanj som 
går ut på att hylla samhällets var-
dagshjältar. Statsministern har då 
valt att hylla alla de som arbetar i 
Tyresö FF.

Efter besöket hos föreningen 
fortsatte rundturen till möte med 
lokala socialdemokrater följt av 
dörrknackning.

ooo

Statsministern besökte TFF

SPORT/FRITID

En statsminister i aktion. FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA

Det blev medaljregn över Wilda Fundin när hon dansade i JVM. FOTO: PRIVAT

Storslam för Wilda
DANS 15-åriga tyresöbon, Wilda 
Fundin tog storslam i JVM i Artis-
tic Ballroom. Wilda dansar solo 
och vann klasserna bachata, jive, 
salsa, quickstep. Hon följde upp 
det med att ta silver i merengue, 
vals, samba, cha-cha och rumba 
och ett brons i slow foxtrot.

En hyfsad vecka i Tjeckien för 
niondeklassaren, som vanligtvis 
går i Tyresö skola.  Tävlingen 
avgjordes i Liberec.

– Det är rätt tuff konkurrens 
och uppemot 50 dansare i de klas-
ser som jag ställde upp i, säger 
Wilda som gjorde sin tionde täv-
ling utomlands.

– Det var ju jättekul att det gick 
så bra … fast det jag siktar på är 
ju att fortsätta utvecklas.

Vanligtvis så tränar Wilda på 
Sinclairs dansskola i Solna och på 
Dance Factory i Tyresö har natur-
ligtvis väldigt nöjda tränare.

– Jag är otroligt stolt över 
Wilda, säger hennes tränare Ted 
Heikura. Hon har kämpat mycket 
hårt och hennes prestation är fan-
tastisk.

Nu blir det några veckors vila 
innan förberedelserna för EM i 
Moskva i mars.
Niklas Wennergren

Olle Sköld – ett simlöfte Först till 100 mål
SIMNING Givetvis så bor Olle i 
Tyresö Strand, var skulle annars 
en simmare bo? Sedan han ”slog 
igenom” på USM får två år sedan 
så har han stadigt gått framåt 
och han har också varit med på 
junior EM och Nordiska Mäster-
skapen, förra året.

I somras vann han tre guld på JSM 
och i november så tog han sig till 
tre finaler på senior-SM parallellt 
med att han även simmade JSM 
där han tog silver på 50 meter 
ryggsim.

Tyresö har ju länge varit känt 
som en stark idrottskommun men 
då främst i lagsporter och absolut 
inte simning. Förutsättningen för 
Tyresö SS är inte heller så goda. 
De är trångbodda och måste varje 
säsong säga nej till folk som vill 
börja simma, berättar Anders Fri-
berg.

Därför känns det extra kul med 
Olle Skölds framgångar. Kommu-
nen har ju inte ens en fullskalig 
bassäng.

Kortbane-SM gick ganska bra
– Ja det gick överraskande bra. På 
sommar SM så hade jag ju toppat 
formen och tog tre guld, men det 
hade jag inte gjort nu och ändå så 
gick det så bra. Jag kom trea på 
50 ryggsim och tvåa på 100 meter 
fritt, men det som var roligast var 
väl att jag kom sexa på 50 meter 
rygg för seniorer. Det kändes stort.

Vi talar på telefon jag och Olle 
och jag får omedelbart en känsla 
av att det här är en kille med ett 
enormt flow just nu. Han sprud-
lar av entusiasm och glädje. Jag 
frågar naturligtvis om hur det är 
med hans pappa Göran, även han 
elitsimmare.

– Ja, farsan är ju fortfarande 
bättre, han vann ju SM guld på 

ryggsim någon gång i början på 
90-talet. Olle lägger ifrån sig tele-
fonen och ropar till Göran men 
det verkar inte som om någon rik-
tigt minns vilket år det var.

– Målet att få tävla för Sverige i 
framtiden men det är svårt. Det är 
inte enbart att vara bäst i Sverige 
man måste också ha internatio-
nellt gångbara tider och jag är väl 
inte riktigt där ännu.

Internationella tider kommer
Att han inte har de internatio-
nella tiderna verkar inte bekymra 
honom. De kommer troligen så 
småningom, det som står närmast 
på listan är Swim of Hope som 
klubben anordnar tillsammans 
med Cancerfonden på torsdag 
(6/12)

– Man kan sponsras av ett före-
tag så får de betala exempelvis 80 
öre för varje meter man simma 
under torsdagen.

Vilka Tyresöföretag sponsrar 
dig?
– Inga för tillfället, inte något 
som jag vet. Man får hoppas att 
något företag ska dyka upp i sista 
sekunden …

Så här kommer en direkt upp-
maning till Samtliga Tyresöföre-
tag. Sponsra Olle, eller några av 
hans lagkamrater på torsdag och 
gör en insats i arbetet mot cancer, 
samtidigt som ni sponsrar en av 
Tyresös bästa idrottsmän. Vill 
man sponsra så kontaktar man 
Anders Friberg på Tyresö SS.
Niklas Wennergren

Liljegren som har sin hockeyfost-
ran i Djurgården slog igenom som 
20 åring när han gjorde 30 mål på 
19 matcher och sammanlagt 42 
poäng. Sedan dess har den kraft-
fulla forwarden tillhört stjärnorna 
i THH, tills han i våras beslutade 
sig för att lägga skridskorna på 
hyllan.

Felix har dock haft en roll kring 
A-laget, men slutligen blev suget 

för starkt för 26 åringen som för 
bara någon dryg månad sedan 
drog på sig skridskorna igen. På 
bortais i Nyköping, prickade han 
så in sitt 100 mål och det har sedan 
dess blivit ytterligare några.

Vi på Tyresö Nyheter vill hylla 
Felix, inte enbart för sina 100 mål 
utan också för att han är en så fin 
förebild för de unga i THH.
Niklas Wennergren

Olle Skölds mål är att få tävla för Sverige i framtiden. FOTO: PRIVAT

Felix Liljegren blev i oktober först med att göra 100 mål för Tyresö 
Hanviken  Hockey. FOTO: CLAUS MEYER

BESÖK I november fick Tyresö besök av statsminister Stefan Löfven. 
Statsrådet besökte bland annat Tyresö FF för att uppmärksamma 
deras arbete med unga och äldre som bidrar till trygghet i civilsamhäl-
let. Han uppmärksammade även Tyresö kommuns nya blocköverskri-
dande styre med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

ISHOCKEY Felix Liljegren blev redan i oktober första spelare i Tyresö 
Hanviken Hockey att gå över den magiska gränsen på 100 mål.
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Arnes punkiga 70-tal
BOKSLÄPP Arne Wickander var 
17 år när punken slog till över 
världen. Han hade också för-
månen att ha egen lägenhet på 
Sikvägen, som kunde bli lite av 
ett nav för punkscenen i Tyresö i 
slutet på 70-talet.
 – Idag förstår man ju varför de 
övriga hyresgästerna gick runt 
med listor för att få en vräkt, 
skrattar Arne.

Nyligen släppte Arne boken Den 
tredje punkarn och som titeln 
indikerar var Arne inte riktigt 
först med att vara punkare i Tyre-
sö.

– Nej och det får man inte hel-
ler riktigt svar på i boken, men det 
kan nog ha varit Bosse Löthén.

Mycket tyder på det, men det 
är ju inte riktigt poängen med 
boken.

Boken kretsar kring lösa min-
nen och anekdoter från fester, 
skivinköp, snatterier på Domus, 
eller Kondomus som Wickander 
konsekvent kallar detta varuhus, 
och besök på Handens polissta-
tion. Den är förvisso skriven på 
svenska men kanske en mer kor-
rekt beteckning på språket är nog 
att Wickander skrivit den på ren 
punk. Arne använder versaler 
och skriver det mesta i talspråk, 
vilket gör att boken får en ruffig 
och punkig attityd. Vissa har jag 
förstått anser att det är lite jobbigt 

med att det inte är några versaler 
i inledningarna av meningarna 
men Arne förklarar det på sitt 
lugna sätt:

– Jo, det är versaler när poliser 

talar. Inte när vi vanliga personer 
pratar.

Det ger boken en ytterligare 
dimension. Att den skrivande är i 
underläge för det vet varenda för-

ortsunge, att underläge det var vi 
i. 1978 var vi mer i underläge än 
någonsin.

Bokens inledning är smått 
genial när Wickander via bibelns 
skapelseberättelse berättar hur 
Bollmora blev till. ”Alla 
dagar skulle vara månda-
gar …” Det är nog något 
som varenda förortsunge 
skulle kunna skriva under 
på, som upplevde Bollmo-
ra på den tiden.

Mycket av boken hand-
lar om tristess, och hur 
mycket av ungdomen som 
spenderades vid busshåll-
platser. Det faktum att 
man också fick en hel del stryk 
om man hade kort färgat hår och 
bondagebyxor är vardagsmat i 
Wickanders bok.

– Jag vill skriva om det som var 
kul, och det som inte var så kul 
vill jag skriva om som att det var 
kul, resten skiter jag i, förklarar 
Arne på sitt rättframma sätt.

– Mycket handlade om att ta sig 
till plats A till plats B och att man 
inte ville till plats C som oftast var 
Handens polisstation.

Och där finns ju en av bokens 
mest komiska anekdoter när 
Wickander, som enligt han själv, 
var helt, eller åtminstone relativt, 
oskyldig fick träffa ordningsmak-
ten i Haninge kommun en sen 
kväll.

Hur kom det sig att det blev en 
bok?
– Jag satt i en trädgård på Mada-
gaskar och jag hade feber och 
hade för första gången på väldigt 
länge, ingenting att göra. Jag bör-

jade tänka på sådana 
saker som att vad det 
var som fick en att bli 
punkare.

Det man kan säga 
om boken är att, även 
om det inte är ett 
mästerverk i Sartres 
anda så är det en av få 
beskrivningar på hur 
det var att växa upp i 
Bollmora. Idag, 30 år 

senare när vi har en inglasad gal-
leria så är det svårt att förstå att 
Bollmora Centrum var en väldigt 
hård plats. En plats där man både 
kunde handla skjutvapen och 
tunga droger och att man hade 
bortåt 500 registrerade missbru-
kare.

Arne Wickanders bok, är enligt 
min mening, en otroligt viktig del 
av förortshistorien som ännu inte 
beskrivits i bokform, och som det 
heller inte talas så mycket om. Att 
den här delen av Stockholm både 
var omtalad och fruktad, är ju 
inte något som man skryter med 
i mediala sammanhang. Vad som 
är däremot är positivt, är att del 
två redan är på väg.
Niklas Wennergren

Arne Wickanders karriär startade på Sikvägen. FOTO: JOHNNY WICKANDER

pobben
media ab

Driver Ni ett företag? 

- Vi gör din hemsida

Har Ni redan en hemsida?

- Vi ser till att den optimeras

Vi hjälper företag i Tyresö med digital och traditionell
marknadsföring.

Låt oss avlasta Ert huvudsakliga arbete och ta samtalen med 
säljarna som erbjuder marknadsföring. 

Med en god lokal förankring så vet vi hur Ert företag får bäst
resultat genom kostnadse�ektiva lösningar. 

Kontakta oss för mer information! 

info@pobbenmedia.se
0702-972082
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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/

JULMARKNAD
Söndag 9/12 kl. 11.00–14.00 på 
Ahlstorps gård. Kaffeservering, 
korv och glögg. Kl. 12.30 sjunger 
Tyresö musikklasser stämningsfulla 
julsånger.  
Arr. Tyresö Hembygdsförening

JULKONSERT
Söndag 9/12 kl. 16.30 med Tyre-
sökören i Tyresö kyrka. Biljetter: 
100:- och säljs i entrén. Gratis 
under 15 år. Arr. Tyresökören

KULTURTIMMEN
Torsdag 13/12 kl. 12.00–13.00 i 
biblioteket Tyresö Centrum. Allsång 
med jul- och luciasånger tillsam-
mans med Ninni Bautista. Ingen 
anmälan eller avgift.  
Arr. Tyresö kommun

LUCIA- OCH JULKONSERT 
isdag 18/12 18.30–19.45 med 
Tyresö vokalensemble under led-
ning av Anne Altonen Samuelsson, 
i Tyresö  kyrka. Biljetter: 150:- för 
vuxen, 100:- barn/studerande/
pensionär .  
Arr. Tyresö vokalensemble

NATURGUIDNING
Lördag 19/12 10.00-13.00 Ström-
starar i Nyfors. Busshållplats: 
Nyfors. Cirka 3 timmar, vandring 4 
km. Ta med matsäck. Gratis.  
Arr. Tyresö kommun

FUNKISFESTIVALEN
Måndag 21/1 kl. 18.00–20.00 Del-
tävling i Tyresö. Aulan, Tyresö gym-
nasium. Sveriges största musiktäv-
ling för personer med kognitiv eller 
neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning. Gratis

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Sikvägen for ever!

 I del 2 av intervjun med författaren, punk-
musikern och radioprataren Bosse Löthen 
berättar Bosse mer om sin bok ”Jag älskar den 
pojken” för Ann Sandin-Lindgren och Niklas 
Wennergren. En bok som handlar om punken, 
mobbing, sexuella övergrepp och längtan om 
att vara sig själv i 70-talets Bollmora. Numera 
känner Bosse sig klar med sin uppväxt och 
konstaterar att de bästa människorna kommer 
från Sikvägen ;-)

Barnbarnsbarnen 
dansar i Kulturella 
Folkdansgillet

Ulla Björklund berättar för Gunnel Agrell 
Lundgren om Soltäpporna, bröllop och andra 
fester på Solsäter, Ålands-Rut som hälsade på 
julgillena och andra internationella kontakter. 
Hon talar också om sitt intresse för national-
dräkter. Återväxten är god. Nu dansar den 
femte generationen Björklund i Kulturella 
Folkdansgillet.

Julen med Lions 
Club Tyresö

Fyra representanter för Lions Club Tyresö 
Carl-Olof Strand, Kerstin Hallgren, Robert 
Engström, Stig Renman berättar om den kom-
mande julkonserten (den 9/12 17.30), om årets 
julgransförsäljning och om andra aktiviteter 
som klubben bedriver för att samla in pengar 
till sin hjälpverksamhet.

Hur får man 
kommunens 
budget i balans?

Kommunens ekonomichef Torstein Tysklind 
samtalar med Leif Bratt om Tyresös ekono-
miska situation. Här poängteras vikten av ett 
klart plusresultat för att klara framtida inves-
teringar. För att uppnå detta så blir det oftast 
ett val mellan pest och kolera för politikerna.

Tyresö 
Näringslivsdag

Det har varit näringslivsmässa här i Tyresö i 
mitten av november. I detta program presente-
rar några Tyresöföretag sina produkter och sin 
verksamhet. Det är allt från UF-företag (skol-
projekt) till väletablerade firmor med global 
verksamhet. Reporter: Leif Bratt

Historien om 
Ahlstorps 
båtmanstorp

Göran Magnusson berättar om Uddby rote och 
båtsmännen som bodde i Ahlstorps båtmans-
torp. Landets rotenumren från 1680-talet var 
föregångare till nutidens postnummer. Båts-
männens dyra uniform bekostades av arrenda-
torer och torpare, som inte varit längre bort än 
krogarna på Ringvägen, medan båtsmännen 
krigat i stora världen. I fredstid måste de dika 
ut våtmarker och odla sin åker som alla andra. 
Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Hur går det till när vi ringer 112?
Vad händer på räddningscentralen RCSL? Hur 
är det att jobba som larmoperatör? Följ med 
Jerker Pettersson rakt in i hjärtat av Rädd-
ningscentralen Stockholms Län (RCSL) och 
träffa larmoperatören Erik Hansson i skarpt 
läge där allt kan hända …
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Kryss nr 8  
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  
20 januari 2019 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 8, 2018”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 7, 2018
1:a: Maud Svantesson, Granängsringen.
2–5: Wally Leschinski, Björkbacksv.
Ingrid Osterling, Gimovägen.
Ulla Backlund, Höglidsvägen.
Bengt Eriksson, Romansvägen.

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 8” 
och skicka senast 
den 20 januari 2019 
till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis M-L!
Förra bild gåtan före-
ställde det nya höghuset i 
Tyresö centrum, vilket M-L 
Larsson  på Lindalsvägen 
mycket riktigt skickade in.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Bollmora i nattmörker. 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 första helgen i 
december 2018.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

ÅKLAGARE

FÖR 
IDROTT

 PÅ 
LIDINGÖ

ÄR SÖTT

LASTA BIL BLEV 
GAMMAL TID BEGÄR

DÅLIG 
VANA KAROLINSKA 

INSTITUTET
HAR BOK 

I GTRODDBÅT

 

MAN
KAN  

KVART 
VARA

FIRAR VI 
SNART

FINNS PÅ 
GRÖNAN EPOKEN

MÅSTE 
DU I VASA

LOPPET

FISK SOM 
OROAR

FINNS 
BÅDE  

1 OCH 2
SÖT

LARS  
FALK

SIFFRA  
PÅ ISEN

KAN MAN 
DANSA

HAN MED 
GLADA 
ÄNKAN

NISSAN 
OCH 

LAGAN

BÖR MAN 
HÅLLA

KONSTRUKTÖR: 

BOSSE
FINNS I 
JAPAN OCKSÅ DANSKT 

OMRÅDE KVINNA KUB MED 
ÖGON

ÅKTUR  
PÅ RYGG REGIMEN JOBBIGT

SAGT GÖR 
MYGGOR SES GLAD REDO STÅR PÅ 

SCHEMAT

DEN GER 
LÄGRE 

PRIS

POP
 GRUPP

ORT I 
VÄRMLAND SAKNADE 

BUSSARNA 
I SOMRAS

GÖR MAN 
EFTER 
SATSBLÅ TON

IBLAND 
FÖRE 

POLEN
FRI ENGELSKT 

TILL

BRA ATT 
HA I ROCK

ÄRMEN
HABIT

SKREV 
CARMEN

ERIK 
DAHL VERK BÖJ PÅ 

KNÄNA!

TAVLA

TYSKLAND
STEN
HÖG ÄR LÖGN

RINNER I 
TYSKLAND MIRAKEL PÅ  

KUVERT
POJKE I 

SKOGEN

Rätta lösningen på kryss nr 7, 2018.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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KYRKA Måndagskvällen bjöd 
på regn och rusk men inne i en 
fullsatt Tyresö kyrka bjöds besö-
karna på värmande toner från 
Tyresö kulturskola. Eleverna bjöd 
på framträdanden med gitarrer, 
blåsinstrument, kör, stråkar och 
sång.

De närvarande åskådarna fick en 
bred repertoar presenterad.

Det framfördes allt från Johann 
Sebastian Bachs Badinerie till 
Frank Sinatras Have yourself a 
merry little christmas. Medverka-
de gjorde allt från de minsta bar-
nen i Trollkören till solister som 
Sandra Svanlund, sång, och Linda 
Jobér på fiol.

En härlig kväll med många duk-
tiga unga musiker.

ooo

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

Radiovägen 4, Tel 742 71 72

Däck och bilverkstad
Vi utför  serVice aV alla 
 bilar – äVen företagsbilar, 
usa och transport bilar
Vi släcker besiktnings-2:an

Vi är stolta att vi är medlemmar i MECA Carservice!

TYRESÖ RUNT

Sandra Svanlund. FOTO: TN Linda Jobér. FOTO: TN

Trollkören. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Stämningsfull adventskonsert

Tyresös Unga Pijpare. FOTO: TYRESÖ NYHETER Gitarrus Argus. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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