
Osäker ståplats upprör
n Ståplats i överfyllda bussar upp-
rör allt fler i Tyresö. Pendlarna har 
tröttnat och i facebook-gruppen 
”Vi i Tyresö som busspendlar”, upp-
muntras medlemmarna att berätta 
om sina erfarenheter.

Det rimmar lite illa när sittande 
passagerare på bussarna uppmanas 

att sätta på sig säkerhetsbältena 
samtidigt som det är tillåtet att stå 
i gången, är en av kommentarerna. 
Eftersom Tyresö saknar spårbunden 
kollektivtrafik är det bussen det 
enda alternativet och då måste den 
vara trygg och säker, är en annan. 
De insamlade kommentarerna kom-

mer att användas som underlag 
i dialog med ansvariga för länets 
pendlingstrafik och fler initiativ och 
aktiviteter är på gång.

Trots löften från SL, och dess sty-
relseordförande Kristofer Tamsons 
(M) om förstärkt busstrafik märks 
ännu ingen förbättring. Sid 5 Sid 2

Konst i Tyresö:
Vardagens  
poesi
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Många upplever att det är ett lotteri att få plats på bussen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Risk för försämringar
n En ny tunnelbanestation vid Gullmarsplan påverkar busstrafi-
ken till och från Tyresö. Det finns en stor risk att restiderna ökar. 
Frågan borde engagera både majoritet och opposition i kommu-
nen för att ta gemensamma tag och kräva hållplatslösningar som 
inte försämrar för tyresöborna. Ledare, sid 2

Förseningar är regeln
n Nästan varannan buss är försenad. Det är under all kritik. 
Flera bussar som gått direkt in till T-centralen har dragits in och 
fler tyresöbor måste trängas vid Gullmarsplan. Vi kan inte ha det 
så här. Det är dags att stå upp för kollektivtrafiken och för ett 
miljövänligt Tyresö. Debatt, sid 4

”Det känns 
roligt att vara 
med och 
kampanja  
i Tyresö.”
Ann Linde, sid 5

Vill du sätta avtryck för en tryggare miljö?
Välkommen att vandra med oss i Tyresö!

Tel. 08-742 27 20, www.nattvandrarnaityreso.com

Vi finns även på Facebook!  

Agerade snabbt  
vid brand
n Elina 10 år gjorde allt rätt 
när hennes hoverboard 
exploderade. Sprang ut och 
larmade som hon lärt sig 
och brandkåren kom inom 
några minuter och kunde 
släcka. Sid 3

Ministerbesök
n Vid utbildningsminister 
Anna Ekström besök i Tyresö 
gjordes ett nedslag i Bergfo-
tens skola. Eleverna fick höra 
vad en utbildningsminister 
gör och det blev också tid för 
frågor från eleverna. Sid 7

Fotbollssäsongen 
har startat
n Nu är fotbollspremiären 
avklarad. Alla tyresölagen 
presenterar sina trupper med 
sina nyförvärv och förvänt-
ningar. Sid 8–9

Selmapriset  
till Tyresö
n Det är författaren av Den 
tredje punkaren som får 
årets Selmapris. Arne Wick-
ander blev överraskad när 
det blev klart att han vunnit 
priset som går till en förfat-
tare som gett ut sina böcker 
själv. Sid 11

Löparträffar
n Bara Vanlig är föreningen 
som arrangerar löparträffar 
för unga med funktionsva-
riationer. Löparna tränar på 
egna villkor och har med 
sig en förälder eller assis-
tent. Sid 12
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Noterat

Bussen är det enda kollektiva färdmedel 
som tyresöborna har för att ta sig till och 
från jobbet. Det behöver vara enkelt, 

snabbt och bekvämt för att fler ska ställa bilen 
och välja bussen. Därför är det oroande att 
bygget  av den nya tunnelbanestationen under 
Gullmarsplan kommer att påverka busstermi-
nalen.

Den nya stationen kommer att få sin uppgång 
i bussterminalen och det gör att antalet avgång-
ar och ankomster begränsas. Bygget planeras 
att starta under 2020 och pågå upp mot sju år. 
En fjärdedel av bussarna till och från Tyresö 
och Haninge kommer då att behöva annan håll- 
plats.

När tunnelbanestationen är färdig kommer 
dessutom busstrafiken att fortsatt vara begrän-
sad på Gullmarsplan. Det finns en stor risk att 
restiderna till och från Tyresö med detta ökar. 
Det skulle bli ett dråpslag. Om inte de alterna-
tiva hållplatslösningarna blir attraktiva kommer 
troligen fler att välja bilen.

Ett sådant scenario kommer bara att skapa 
längre köer och restider samt försämrad miljö. 
För tyresöborna är det av yttersta vikt att kom-
munen för diskussioner med regionen och SL 

med krav på lösningar som inte försämrar möj-
ligheterna till ett kollektivt resande.

Med fler resor in till centralen kombine-
rat med att Skanstull återigen blir ett 
terminal för bussarna kan stora delar av 
trafiken lösas. Men det behövs fler och 
samtal är nödvändiga. Både på politisk- 
och på tjänstemannanivå.

Och eftersom bygget startar redan nästa år 
brådskar det. Med bara ett kollektivt färdmedel 
borde en bra lösning för Tyresö prioriteras högt. 
Hittas ingen sådan lösning kommer tyresöborna 
att få dras med längre restider under oöverskåd-
lig tid. Regionen och Stockholms stad är de par-
ter som egentligen äger frågan och här är det 
borgerliga majoriteter.

I Tyresö är det en blocköverskridande majo-
ritet med socialdemokraterna som största parti. 
Ett samarbete kring frågan där i stort sett alla 
partier i Tyresö ingår skulle därför kunna bli en 
väg framåt. Här borde det inte finnas några skilda 
uppfattningar. Situationen kräver alltså en sam-
ling mellan opposition och majoritet i Tyresö.

ooo

Redan nästa år startar bygget av en ny tunnelbanestation vid Gull-
marsplan. Det riskerar att öka tyresöbornas restider och enda alter-
nativet till bussen är bilen. Omkring en fjärdedel av alla turer behöver 
ett annat hållplatsläge. Bra lägen är nödvändiga för att inte busstrafi-
ken ska bli oattraktiv. Alla partier i Tyresö har ett ansvar att påverka i 
regionen för en bra lösning.

Polisen klarar inte sin uppgift i Tyresö. Det stod klart när 
Alternativ för Sverige genomförde ett möte förra veckan. 
En privatperson hade hyrt Forellen men avsikten var att 
det högerextrema partiet skulle nyttja lokalen för ett möte. 
Det är inte tillåtet att upplåta lokaler i andra hand och kom-
munen sade därför upp bokningen. Trots detta samlades 
folk och polisen gav tillstånd för ett utomhusmöte. Samti-
digt riktade polisen en stark rekommendation till kommu-
nen att öppna Forellen för mötet. Ett rimligt antagande är 
att polisen var osäker på om säkerheten kunde garanteras. 
Det verkar som att polisen har en gräddfil för extremrörel-
ser i sin tillståndsprövning. Och hur är det möjligt att ge 
tillstånd för ett möte där säkerheten inte kan garanteras?

ooo
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Borde finnas enighet 
i Tyresö om bussarna

Konst i Tyresö

Konstverket Vardagens poesi
Konstnär Hertta Hillfon 2004
 
Konstverket finns på 
Strandtorget .

Kommunfakta: Arbetslösheten stiger  
– och då lägger M-KD-SD ner arbetsförmedlingen
Att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur märks nu allt tydligare också på arbets-
marknadsstatistiken. På bara två år har antalet arbetslösa och i arbetsmarknadspoli-
tiska program stigit med närmare 200 personer. I det läget tvingas nu arbetsförmed-
lingen stänga ner mer än hälften av sina kontor till följd av den budget som Modera-
terna och Kristdemokraterna drev igenom med hjälp av Sverigedemokraterna. Ett av 
dessa kontor är det lokala kontoret i Tyresö som redan stängts ner. Att det funnits ett 
lokalt kontor är ett av skälen till att ungdomsarbetslösheten, tvärs emot trenden, inte 
stigit de senaste åren. Nu riskerar den att öka. Sällan har en servettskiss till budget 
med ofinansierade skattesänkningar kostat så mycket.

Arbetslösa och i program, februari månad

Källa: Arbetsförmedlingen
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NYHETER

Påsklov i Tyresta
AKTIVITET Varje dag under påsk-
lovet så anordnas påsklovsaktivi-
teter i Tyresta. Det finns aktivite-
ter för både stora och små. Bland 
annat så kan man gå på guidad 
visning av Tyresta, måla knoppar 
i Naturum eller följa med skogs-
vaktare på upptäcktsfärd.

ooo

Nobelpristagare 
kommer till Tyresö
FRED Meit Krakau och Leonore 
Wide från Svenska läkare mot 
kärnvapen som driver svenska 
ICAN föreläser om ICANs arbete 
mot kärnvapen. ICAN tilldelades 
2017 års fredspris och den 23 april 
kan du få veta mer om organisa-
tionen i Kvarnhjulet hus C.

ooo

Fotbollsträning
SPORT Förbundskapten Janne 
Andersson kommer till Tyresö 
den 27 april. På Tyresövallen kan 
träffa honom och även se honom 
hålla i ett träningspass. Hela 
dagen bjuder Tyresö FF på många 
roliga aktiviteter och både damer-
na och herrar spelar matcher.

ooo

Baloo är äntligen 
hemma igen
DJUR En uppgiven kattägare 
engagerade stora delar av Tyresö 
när katten Baloo försvann spår-
löst i början av april. Men efter tio 
dagar hittades katten igen – smal 
och medtagen, men vid gott mod.

ooo

BRAND När 10-åriga Elina var 
hemma från skolan på grund 
av feber exploderade plötsligt 
hennes hoverboard på undervå-
ningen i deras parhus på Ranun-
kelgränd på Farmarstigen. Trots 
att Elina bara hade sitt nattlinne 
på sig och var barfota gjorde hon 
det som hennes pappa Pasi hade 
lärt henne: sprang ut ur huset i 
det kalla vädret med en telefon 
och ringde sin pappa som direkt 
larmade brandkåren och bad dot-
tern ringa på hos grannarna.

När brandkåren kom till platsen 
efter några få minuter vällde tjock 
svart rök ut från fönster, dörrar 
och ventiler och de fick snabbt 
branden under kontroll. Men rök-
utvecklingen och värmen hann bli 
så stark att allt i huset blev total-
förstört. Elektronisk utrustning, 
lampor och annat av plast smälte 
av värmen och allt blev svart och 
rökskadat.

Förtjänar medalj
Flera brandbilar ryckte ut och 
brandmän bröt sig även in i den 
andra delen av parhuset och 
skapade övertryck så att de gif-
tiga gaserna inte hann sprida sig 
vidare.

Grannen i parhuset tycker att 
Elina förtjänar en medalj. Han 

skriver i gruppen ”Aktuella hän-
delser i Tyresö” på Facebook: 
”Deras dotter räddade troligen 
vårt hem, genom att direkt larma”.

Enligt stationssamordnare/
styrkeledare Carl-Göran Forslund 
på Södertörns brandförsvarsför-
bund i Tyresö så gjorde Elina allt 
rätt när hon tog sig snabbt ut och 
larmade.

– Det är ju fantastiskt bra att 
barnen i huset visste vad de skul-
le göra när en brand uppstår. Det 
borde många familjer tänka på – 
hur gör vi om det händer någon-
ting. Föredömligt!

Chockartat
Föräldrarna som självklart blev 
chockade när de kom hem och 
fick se sitt hus totalförstört invän-
digt är ändå oerhört tacksamma 
för att ingen människa kom till 
skada. De vill särskilt tacka sina 
grannar som snabbt agerade när 

de såg Elina i nattlinnet och tog 
hand om henne när de inte var där.

– Nu slutade vår historia med att 
vi förlorade ALLT materiellt, men 
vi har vår fina älskade flicka kvar 
hos oss, tack vare hennes ageran-
de, tack vare våra underbara gran-
nars ingripande. Det är svårt att ta 
in, men vi kan pussa henne god-
natt varje kväll och får successivt 
bearbeta oss framåt, vårt mantra 
just nu är ”vi har varandra”.

Familjen bor nu hos släktingar 
i Bollmora. 

Tacksamma föräldrar
Pappa Pasi och mamma Annika 
vill tacka de underbara brandmän-
nen, ambulanspersonalen, polisen 
och sina fantastiska grannar för 
att han varje kväll kan pussa sin 
dotter. Han är stolt över att hon 
kom ihåg vad han har lärt och trä-
nat henne; spring ut och larma!

ooo

Elina förtjänar en medalj för sitt 
snabba agerande tycker många av 
hennes grannar. FOTO: PRIVAT

Rökutvecklingen och värmen blev så stark att allt i huset totalförstördes. FOTO: PRIVAT

Elina gjorde allt rätt när 
hoverboarden exploderade

Hoverboard
En hoverboard är en eldriven 
balansbräda som också kallas 
airboard, swegway med mera. 
Den har en självbalanserande 
plattform med två hjul.
Enligt MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) 
fanns det fram till förra somma-
ren 79 kända bränder i Sverige 
orsakade av hoverboards med 
stora skador som följd.

Skolpengens utveckling
SKOLPENG Det nya styret i 
Tyresö valde att göra satsningar 
på skolan i sin första budget. En 
del i denna satsning var att höja 
skolpengen.

I ett uttalande i Mitt i Tyresö utta-
lar sig oppositionsrådet, Ann-
Christine Svensson, om att skol-
satsningen inte är något unikt 
utan säger i ett uttalande till Mitt 
i Tyresö att: ”En uppskrivning av 
skolpengen på två procent är inte 
något historiskt, det har vi gjort i 
stort sett varje år med få undantag 
under alla år vi har styrt.” (Mitt i 
Tyresö 7 mars)

För att reda ut vad som har hänt 

med skolpengens utveckling i 
kommunen begärde Tyresö nyhe-
ter ut statistik över skolpengen 
i kommunen under den senaste 
mandatperioden. Enligt den sta-
tistik som Tyresö kommuns för-
valtning har bistått Tyresö nyheter 
med kan vi här presentera utveck-
lingen av skolpengen under förra 
mandatperioden, perioden 2015–
2018. Enligt statistiken minskade 
skolpengen för förskoleklass 
med 0,002 procent, för årskurs tre 
ökade den med fyra procent, för 
årskurs sex minskat den med tre 
procent och för årskurs nio ökade 
skolpengen med 1,7 procent.

ooo

Årskurs
2015 2016 2017 2018 2019

Fklass 58 741 58 741 60 210 58 632 59 400
Åk 3 63 879 63 879 65 476 66 468 67 332
Åk 6 72 231 72 231 73 098 70 032 70 944
Åk 9 78 693 78 693 79 480 80 040 81 084

Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett tilläggsbelopp för elever som har 
omfattande behov av särskilt stöd.

TILLSAMMANS KAN 

VI GÖRA SKILLNAD!

Vill du vara med? 
Välkommen att 
kontakta oss:

Trollbäcken:
Philip Stewén
072-469 50 74

Krusboda/Fårdala:
 Bo Furugård
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Jerry Svensson
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Östra
Mikael Fallmo
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När bokashin och Stefan 
Sundström kom till Tyresö
BOK Två dagar innan den officiella releasen av boken Stefans lilla 
svarta; Bokashi, biokol och bakterier kom musikern och författaren 
Stefan Sundström till Kvarnhjulet för att föreläsa om ett mer miljö-
vänligt sätt att odla. Föreläsningen var ett samarbete mellan Tyresö 
trädgårdssällskap, ABF och Tyresö kommun, som har hållbarhetstema 
under året.

Inför ett hundratal deltagare 
inleddes det med att slå ett slag 
för att odla egna tomater då ”det 
är lätt, gott, nyttigt och barnen 
blir glada”. I synnerhet de orang-
ea tomaterna ska vara extra nytti-
ga. Därefter gick han in på jorden. 
Stefan berättade om sin egen rela-
tion med komposten, som ska ha 
varit lite av en religion för honom. 
Men så kom bokashin, där man 
bakar ihop och fermenterar sina 
gamla matrester och där man till-
varatar 75 procent av all näring 
(medan komposten förlorar cirka 
75 procent av näringen).

Mycket av kvällen handlade 
om fakta om vad som är en väl-
mående jord men även klimatfrå-

gan. Stefan delade med sig av sina 
egna tankar om vad man kan göra 
i det lilla:

– Jag tror att vi som fritidsod-
lare kan göra något. Vi kan bygga 
matjord på nytt.

Under föredraget fick publi-
ken även njuta av musik och 
sång av Stefan, samt vackra foto-
grafier från boken, tagna av den 
lokala tyresöfotografen Jeanette 
Andersson.

För den som vill få tag på egna 
tomatplantor och andra växter 
ges en bra chans i samband med 
Tyresö trädsällskaps växtloppis 
den 25 maj klockan 11–13 på Boll-
moratorg.

ooo
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Klockan är 07.50 en tisdagsmorgon och jag börjar min 
resa till skolan. Som de flesta andra i gymnasieål-
dern som bor i Tyresö pendlar jag utanför kommu-

nen för att ta mig till skolan. Som många andra som bor i 
kommunen men jobbar utanför så står jag på bussen in till 
stan. Faktiskt så många som 73 procent av tyresöborna i 
arbetsför ålder, pendlar utanför kommunen för att ta sig till 
jobbet, många med buss, många med bil, några med cykel.

I en artikel i Mitt i Tyresö härom veckan kunde vi läsa 
om att endast 56 procent(!) av bussarna kommer fram i tid, 
då ska vi komma ihåg att ”i tid”, enligt SLs definition, kan 
innebära 5 minuters förening. Att bara drygt hälften av alla 
bussar kommer fram i tid är under all kritik. Vi är många 
som är helt beroende av en fungerande kollektivtrafik för 
att ta oss till och från skola eller jobb.

Det borgerliga landstingsstyret har dragit in flera buss-
linjer som går direkt till T-centralen så att fler människor 
varje dag tvingas passera genom Gullmarsplan, regionens 
tredje största knutpunkt. Hela samhället förlorar när bus-
sar kommer sent eller busslinjer tas bort, både ekonomiskt, 
men också från ett miljöperspektiv. För när kollektivtrafi-
ken fungerar dåligt väljer de som kan att ta bilen, det blir 

fler på vägarna vilket i sin tur försenar bussarna ytterligare 
och så fortsätter den onda cirkeln.

Borgerliga politiker hävdar ofta att marknaden ska sor-
tera bort verksamheter som inte fungerar bra eftersom 
man då väljer andra. Men alla kan inte välja att ta bilen 
istället för bussen, de är bundna vid den dyra, dåliga kollek-
tivtrafiken. De har inget annat val. De som drabbas är lågin-
komsttagare och unga som inte har egen bil och möjlighet 
att finansiera den. De unga straffas också dubbelt eftersom 
det är de som tvingas leva kvar i den förstörda miljön som 
mer bilåkande skapar.

Vi kan inte ha det såhär. Det är dags att stå upp för kol-
lektivtrafiken, för ett miljövänligt och funktionellt Tyresö 
och Stockholm! Det är dags att de borgerliga som styr 
landstinget tar ett ansvar för att regionen faktiskt växer, vi 
blir fler. Då behövs mer kollektivtrafik, inte mindre! Lägg 
till detta att priset på busskortet hela tiden stiger. Trots att 
servicen blir sämre. Det är helt oacceptabelt!

Klockan är 09.25 en tisdagsmorgon och jag av bussen vid 
skolan. Försenad, igen.
Norea Mellin Heidenborg
ordförande SSU Tyresö

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

Bussen, var god dröj!

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

HJÄLP  
SYRIEN!
Swisha valfri gåva till 123 000 46 48

Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av  
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.
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Kommunen behöver ta kraft 
över källsorteringen

Kortvarig gran 
tog bort björk 
och perenner
Vem har förstört den runda plan-
teringen vid ”busstorget” i centr-
um, Tyresö? Där fanns en låg 
hängbjörk i mitten, kejsarkronor 
och allehanda lökväxter till vårar-
na och perenner för sommaren 
och hösten. Dessa växlingar var 
fina för oss bussresenärer att följa 
de olika årstiderna.

Men i julas försvann allt för 
en hög julgran som lyste några 
veckor!

Har detta samband med poli-
tikerskiftet i kommunen? Okäns-
ligt och okunnigt!
Ann-Viol Kjellqvist, bussresenär

Ingen liten 
skitsak

Jag tycker att kommunen behö-
ver uppmuntra sina medborgare 
att värna om miljön mer än att 
bara ha förväntningar på varje 
individs bidragande. Detta genom 
att ta bort plastpåsar helt och hål-
let vid handel och enbart erbjuda 
papperskassar.

Skulle det behövas en viss typ 
av plastpåse för eget bruk kan 
detta köpas av individen själv 
inne i matbutiken från hyllan. 

Detta möjliggör källsorteringen 
av egna sopor hemma, att lättare 
kunna skilja på bränn- och icke 
brännbart då majoriteten av med-
borgarna i Tyresö och andra kom-
muner använder just dessa påsar 
eller kassar för att fylla sina sopor 
med. Består dessa redan av plast 
blir effekten lathet och att man 
helt enkelt struntar i sorteringen 
överlag.
En som försöker att inte vara lat

Nyforsvägen går åt rätt håll

Veckans spaning: 
Svårt att ta sig fram när 
häcken  skymmer sikten

Jag läser alltid lokaltidningarna 
när de kommer, och naturligt-
vis även insändare. Den senaste 
tiden har det skrivits mycket om 
arbetet med den nya vägen ner till 
Nyfors och anslutningen till Wät-
tinge gårdsväg.

Även på Facebook har männi-
skor dryftat detta ämne, vilket 
ju är bra, aldrig fel att diskutera 
samhällets insatser. Det mesta 

har dock varit negativt vilket för-
undrar mig. Att man måste fälla 
ett antal träd är naturligt, men på 
en del insändare låter det som att 
man skövlat hundratals träd helt i 
onödan. Om man stannar upp och 
betraktar skogen kan man ju bara 
konstatera att det finns träd kvar 
så det räcker till alla ända upp-
ifrån vändplan och ner till slutet 
av vägen. Vad man kommer att få 

i stället blir (om jag fattat det hela 
rätt) en bred och fin asfalterad 
väg kantad med grässlänter, upp-
lyst och med separat cykel- och 
gångbana.

Jag är helt för detta projekt och 
ser fram mot lerfria promenader 
efter att ha traskat här med och 
utan hund sedan 70-talet. Det här 
är på tiden!
Husse

Jag promenera ofta runt i områ-
det runt Tyresö centrum, särskilt 
trevligt brukar det vara att gå i 
bostadsområden med radhus och 
villor med trädgårdar av alla de 
slag.

En del har satsat mycket på 
blomsterarrangemang och väl-
klippta träd och buskar, andra 
satsar mer på lättskötta trädgår-
dar med stora fina ljusa träaltaner 
och uteplatser med grillar.

Det finns alla möjliga varianter 
och det blir ofta omväxlande pro-
menader där man kan få tips och 
nya idéer till den egna lilla träd-
gården.

En sak som jag finner lite märk-
lig är dock att på rätt många tom-

ter som vetter ut mot trottoarer 
där det är tänkt att man ska kunna 
promenera, kanske två i bredd, 
eller köra en elscooter eller varför 
inte en rullstol eller tvillingvagn, 
så är det som om trottoaren helt 
plötsligt inte räcker till, därför 
att den gröna häcken som ska 
skydda mot insyn av någon anled-
ning vuxit sig väldigt bred på ut- 
sidan.

En del gathörn är också väldigt 
skymda med allt vad det innebär 
av dålig sikt för korsande trafik.

Så en uppmaning till alla fastig-
hetsägare med tomt: Klipp häcken 
både på ut- och insidan så blir nog 
både grannar och flanörer glada!
Motionären

Mot Uppsätra har man lösningar 
för alla möjliga behov. FOTO: TN

Förbättringar – snart blir det lerfria promenader. FOTO: PRIVAT

Det är dags 
att stå upp för 
kollektivtrafiken!
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RESOR För få eller uteblivna 
turer och överfulla bussar. Nu har 
pendlarna i Tyresö tröttnat. I den 
snabbt växande facebook- 
gruppen ”Vi i Tyresö som buss-
pendlar”, uppmuntras medlem-
marna att berätta om sina erfa-
renheter.

Många är de tyresöbor som vitt-
nar om ständig ståplats på motor-
vägen och sittplatser som tar slut 
innan bussen ens kommit över 
kommungränsen från Haninge 
eller passerat Petterboda. Flera 
inlägg handlar om direktbussarna 
till Stockholm city.

Rena lotteriet
Uppskattade linjer som tidigare 
erbjudit tyresöborna en stund 
för jobb eller studier, beskrivs nu 
som ett lotteri i både komfort och 
säkerhet.

– Flera gånger när jag försökt 
hålla balansen i full fart på motor-
vägen, har jag lovat mig själv att ta 
initiativ till ett buss-upprop men 
det har aldrig blivit av, säger Kris-

tina Folkesson i Trollbäcken. Där-
för blev jag så glad när jag stötte 
på den här facebook-gruppen och 
gick med på en gång. Jag hoppas 

att så många som möjligt ansluter 
sig så får vi jobba tillsammans för 
en förändring. För så här kan det 
inte fortsätta.

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

Ingela Jellinek
– Jag vill ha vårvärme. Jag har 
det mesta jag behöver men lite 
värme skulle vara härligt.

Jenny Ivarsson
– Massa kärlek från mina barn 
och örhängen av min sambo.

Jonathan Rubensson
– Jag är inte så sötsugen så jag 
vill inte ha något alls.

William H Ivarsson
– Jag vill bara ha godis, leksaker 
och Lego. Det räcker nog.

Adrian H Ivarsson
– Jag vill ha massor med godis, 
och ett tv-spel, Subnautica vill 
jag ha i påskägget.

?Vad vill du ha  
i påskägget?

FOTO: CHRISTOFFER HOLMSTRÖM

Minister trivs att 
kampanja  i Tyresö
POLITIK Utrikeshandelsminister 
med ansvar för nordiska frågor 
Ann Linde spenderade fredagsef-
termiddagen i Tyresö centrum för 
att dela rosor och samtala med 
tyresöborna om det stundande 
EU-valet.

Som tidigare EU-minister har Ann 
Linde frågorna nära om hjärtat och 
besöket i Tyresö var uppskattat.

– Det känns roligt att kampanja 
i Tyresö. En kommun som lyfts 
för sitt jämställdhetsarbete och 
som för första gången sen 1994 
har en socialdemokrat som kom-
munstyrelsens ordförande, säger 
Ann Linde.

Hetare än någonsin
EU-valet har historiskt haft lägre 
röstsiffror än de allmänna valen 
och har tidigare inte fått lika stort 
fokus. I år är dock EU-frågorna 
hetare än någonsin och partierna 
lägger stor energi på att lyfta sin 
politik. Frågor som Brexit och 
handelskrig står högt på dagord-
ningen.

Linde har flera olika EU-områ-
den i sin portfölj och en av dem 
är EU:s inre marknad som möjlig-
gör för EU-medborgare att exem-
pelvis bo, handla och arbeta sig i 
vilket EU-land som helst och få 
tillgång till produkter i hela EU.

Ekonomiska fördelar
Det finns också enorma ekono-
miska fördelar för svensk export 
att ha hela den inre marknaden 
utan tullar och nationella regle-
ringar menar Linde.

– Idag står EU:s inre marknad 
för cirka 70 procent av den svens-

ka exporten och importen är ännu 
större. 1,4 miljoner människor har 
ett jobb att gå till tack vare expor-
ten och EU är Sveriges största 
exportmarknad, säger Ann Linde. 
Sverige har dragit nytta av den 
inre marknaden, handelsavtal 
och den fria rörligheten, det har 
lett till fler jobb och en starkare 
tillväxt.

Tidigare migrationsminister 
Helene Fritzon har plats nummer 

ett på Socialdemokraternas lista 
i år.

Vill vara en tydlig röst
Partiet går till val på att vara en 
tydlig röst mot högerextremism, 
för att jobb, trygghet och väl-
stånd ska säkras i hela EU och 
att klimatutmaningarna hanteras 
gemensamt. Det handlar om att 
ställa krav och höga klimatmål 
som gäller i hela Europa och att 

EU ska utkräva ansvar av de glo-
bala jätteföretagen som står för 
nästan alla utsläpp.

Val den 26 maj
Den 26 maj går svenskarna till 
valurnorna och Linde är optimis-
tisk.

– Självförtroendet är på topp, 
politiken är tydlig och vi har star-
ka kandidater, säger Ann Linde.

ooo

Utrikeshandelsminister Ann Linde (S) var i Tyresö och fick många intressanta samtal om EU. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ståplats igen! FOTO: TYRESÖ NYHETER

Pendlare kräver förbättringar
De insamlade kommentarerna 

kommer att användas som under-
lag i dialog med ansvariga för 
länets pendlingstrafik och fler ini-
tiativ och aktiviteter är på gång.

Hittills tomma löften
Storstockholms lokaltrafik, SL, 
och dess styrelseordförande 
Kristofer Tamsons (M) har flera 
gånger lovat förstärkt busstrafik, 
senast i samband med att regio-
nen (tidigare landstinget) antog 
sin budget. Av reaktionerna i 
facebook-gruppen märks ännu 
ingen förbättring. Ett tillstånd 
som kommunen inte är nöjd med:

– Vi är glada över att fler och 
fler väljer att åka kollektivt, säger 
kommunstyrelsens ordförande 
Anita Mattsson (S). Men våra 
pendlare måste kunna lita på att 
SL anpassar utbudet efter efter-
frågan. Det borde vara en själv-
klarhet att få åka säkert till jobbet 
eller till skolan. Från kommunens 
sida kommer vi att trycka på för 
en förändring.

ooo
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Det är något särskilt att lägga sig under filten och 
höra det monotona dunket från tåget som kör 
framåt över rälsen. Då min fru kommer från Dan-

mark, nära tyska gränsen, så har vi mer än en gång tagit 
nattåget mellan Stockholm och Malmö för att sedan åka 

vidare genom Danmark. Att åka 
tåg är fantastiskt, men ofta är 
det dyrt och lite meckigt.

När vi nu planerar semester i 
Spanien överväger vi att ta tåget 
och hoppas på ett spännande 
äventyr. Samtidigt kan inte tåget 
över tid sälja med äventyr som 

huvudargument i framtiden, utan det behöver bli snab-
bare, enklare och billigare om tåget ska kunna konkur-
rera på längre sträckor. Ska det bli verklighet måste poli-
tiker i hela Europa ta kloka beslut och där är Europapar-
lamentet viktigt.

I slutet av maj så går Europa till val. I Sverige genomförs 
valet till Europaparlamentet söndagen den 26 maj. Under 
de senaste 20 åren har valdeltagandet legat under 50 pro-
cent i genomsnitt i hela unionen, vilket är lite konstigt 
eftersom parlamentets makt har ökat sedan Lissabonför-
draget. I mitt tycke är det ett extremt viktigt val, då många 
viktiga svenska och europeiska värden är hotade. Därför 
är det dags att ta ställning. Det EU som skapades för att 
bygga fred, bekämpa extremism och skapa välstånd är 
hotat. Högerextremismen växer, grundläggande rättighe-
ter angrips, framtidens utmaningar tas inte tag i. Sverige 
behöver ett Europa som fokuserar på det viktigaste igen, 
att försvara demokratin, att ta krafttag för trygghet, jobb 
och välstånd, samt bekämpa klimathotet.

Det europaparlament som nu väljs ska verka fram 
till 2024. Jag hoppas att Europa 2024 precis som idag är 
byggt på värden som fred, handel och samarbete och att 

Europa fortsätter bära ledartrö-
jan i kampen mot för ett bättre 
klimat. Då är en förutsättning att 
medborgare kan fortsätta röra 
sig i hela Europa, men ska det 
bli verklighet behövs kloka poli-
tiker som tar Europas grundläg-
gande värden på allvar. Därför 
kommer jag rösta på en social-
demokrat den 26 maj.

I framtiden kanske de eventu-
ella semestrar vi gör till Spanien 
kan göras med chartertåg alter-
nativt med nattåg från Stock-
holm till Hamburg eller möjligen 
på ett annat smart sett som vi 
inte inser idag. Det vore fantas-

tiskt att oftare kunna njuta av och somna till nattågets 
monotona dunkande ljud. Dunkandet är inte bara en del 
av historien utan också ett framtidens ljud, men då måste 
vi ta riktiga beslut. Både privat och i det kommande valet.
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.

– Vi arbetar nu aktivt för att det att tyresöbornas ska drabbas så lite som möjligt, säger Anita Mattsson, 
kommunstyrelsens  ordförande. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Ombyggnadsarbete av 
Gullmarsplan på gång

I januari 2014 tecknades ett 
avtal mellan staten, Stockholms 
läns landsting, Stockholms stad, 
Nacka kommun, Solna stad och 
Järfälla kommun om att bygga ut 
den blå linjen. Detta kommer att 
innebära att den blå linjen fort-
sätter från Kungsträdgården, till 
Södermalm och sedan delas i en 
avgrening till Nacka och en som 
avgrenar sig mot Hagsätra. Arbe-
tet är igång sedan 2018 och beräk-
nas att stå färdigt efter 7–8 år.

Utbyggnaden av tunnelbanan 
till Gullmarsplan kommer från 
och med sommaren 2020 ta en del 
av bussarnas yta i anspråk, vilken 

redan nu är ansträngd. Därför 
pågår ett samverkansarbete, i 
syfte att utreda kort- och lång-
siktiga lösningar för busstrafiken 
vid Gullmarsplan. Arbetet leds av 
Trafikförvaltningen vid Region 
Stockholm, och Tyresö kommun 
ingår med flera andra berörda 
kommuner i styrgrupp, samver-
kansgrupp och arbetsgrupper.

Ännu är det inte klart om och 
hur bussarna till Tyresö kommer 
att påverkas av arbetet som bör-
jar sommaren 2020. Ett förslag 
ska finnas färdigt sommaren 2019. 
Ambitionen är att busstrafiken 
ska påverkas så lite som möjligt.

– För tyresöborna är Gullmars-
plan den viktigaste knutpunkten 
för dem som ska ta sig in till stan 
och cirka 70 procent av resenä-
rerna på Gullmarsplan är Tyre-
söbor. Detta säger något om hur 
viktig denna knutpunkt är för 
oss. Vi arbetar nu med ett aktivt 
påverkansarbete för att det ska 
bli så lite påverkan på tyresöbor-
nas pendling som möjligt och att 
vi ska få fler direktbussar till city 
och till andra knutpunkter. Till 
detta arbetar vi tillsammans med 
andra södertörnskommuner som 
också kommer bli drabbade och 
som är intresserade av att hitta 
bra lösningar för smidiga kom-
munikationer till stan, säger Anita 
Mattsson, kommunstyrelsens 
ordförande.

ooo

INFRASTRUKTUR Sommaren 2020 kommer det ske förändringar på 
bussterminalen på Gullmarsplan. Detta beror på att tunnelbanans blå 
linje ska byggas ut till Gullmarsplan, för att sedan knytas ihop med 
gröna linjen mot Hagsätra.

Ska medborgare 
kunna fortsätta att 
röra sig i hela Europa 
behövs kloka politiker 
som tar Europas 
grundläggande  
värden på allvar.  
Därför kommer 
jag rösta på en 
socialdemokrat  
den 26 maj.

Att åka tåg är 
fantastiskt, men  
ofta är det dyrt  
och lite meckigt.
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Bergfotens skola 
besöktes av 
utbildningsministern 

NYHETER

Vårpropositionen gör det tryggare för äldre i Tyresö. FOTO: PIXABAYUtbildningsministern utfrågades av eleverna. FOTO: TYRESÖ NYHETER

K O N S E R T
F R E D R I C  W I D E   E R I K  L I N D E R   L U D V I G  J E R N E R

En hyllning till Legendarer

SÖNDAG 12 MAJ - kl. 16:00
FORELLEN - TYRESÖ

Biljetter: www.platsbokning.se

Över 44 miljoner  
till Tyresös välfärd

Förslag till  
reformer och finansiering 

Miljoner 
kronor

Fler ska komma i arbete  
Nedsättning av arbetsgivarav-
gifter för unga 380
Förlängd nedsättning av arbets-
givaravgifter för den först anställda 120
Bibehållen nedsättning av 
moms på naturguidning 170
Rusta arbetssökande för att 
möta arbetsgivares behov 340
Krav på kollektivavtal i nystarts-
jobb tas bort 45
Exportsatsning 65
Välfärden ska stärkas  
LSS – rätt till stöd för andning 
och sondmatning 150
Insatser för jämställdhet och mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 140
Fler lärarassistenter 475
Medel till Jämställdhetsmyn-
digheten och Delegationen mot 
segregation 51
Bibehållen fri entré på museer 60
Stimulansbidrag kulturskolan 50
Hela landet ska växa  
Åtgärder och stöd till jordbruket 
till följd av extremväder 350
Stärk bredbandsutbyggnaden  
i hela landet 100
Regionala flygplatser 57
Sverige ska bli ett fossilfritt 
föregångsland  
Förstärkning Klimatklivet, inklu-
sive biogas och hemladdning 750
Förstärkning Industriklivet 100
Underlätta tågresor till utlan-
det, bl.a. nattåg 50
Investeringsstöd för minusut-
släpp, forskning, utveckling 
och test 100
Skydd av värdefull natur, ersätt-
ning till markägare av nyckelbio-
toprika brukningsenheter 150
Skydd av värdefull natur 100
Åtgärder för värdefull natur, 
våtmarker 200
Rent hav 200
Solcellsstöd 300
Summa reformer 4 503

Finansiering  
Skatteförändringar 1 331

Varav  

Ändrad bränslebeskattning av 
viss värmeproduktion 182

Nej till avskaffad flygskatt 785

Höjd kemikalieskatt 224

Avskaffad skattenedsättning 
för diesel i gruvindustriell 
verksamhet 140

Anvisade medel i riksdagens 
budget1 som återtas 725
Ändrade avräkningar 700
Långsammare utbyggnad av 
särskilda utbildningar m.m. 335
Anpassning av underutnyttjat 
statsbidrag för yrkesvux 397
Effektivisering av näringslivs-
politiken 250
Avbruten prolongering 244
Övrigt 604
Summa finansiering 4 586
Summa reformer och finan-
siering 83
Oundvikligheter och nödvändiga 
tillskott i Vårändringsbudget 
2019 (netto) −1 481

Varav  

Tillskott rättsliga biträden −665

Nytt avtal läkemedelsför-
måner −630

Summa effekt offentliga 
finanser −1 398

1. Beslutad budget för 2019 (bet. 

2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62).

Källa: Egna beräkningar.

I höstas överlämnade en över-
gångsregering budgetproposi-
tionen till riksdagen för första 
gången i historien. Men riksdagen 
valde att röste nej till denna bud-
get och istället rösta igenom en 
budget som föreslagits av Modera-
terna och Kristdemokraterna. Det 
är den budgeten som är utgångs-
punkten för vårändringsbudgeten.

Utöver satsningar på Tyresö 

kommuns välfärd delar reger-
ingen ut 848 miljoner kronor till 
Stockholm läns landsting. Utöver 
dessa välfärdstilllskott presente-
rar regeringen en rad olika förslag 
för fler jobb, satsningar för att 
möta klimatutmaningen samt för 
att hela Sverige ska växa. Totalt 
föreslår regeringen nya reformer 
för 4,5 miljarder kronor.

ooo

EKONOMI I årets ekonomiska vårproposition delar regeringen ut 42,4 
miljoner till Tyresö kommuns välfärd plus 1,7 miljoner riktade till att 
förstärka kommunens äldreomsorg. Vårpropositionen är baserad på 
den gemensamma överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och är ett förslag på änd-
ringar till den M/KD-budget som ligger sedan årsskiftet.

SKOLA Bergfoten har jobbat hårt 
för en bra arbetsmiljö, både för 
elever och lärare. De har även 
något som kallas för ”studios” 
som är ett rum dit de som behö-
ver tystnad och ett mindre sam-
manhang kan arbeta. Något som 
ministern ville uppmärksamma.

Under besöket fick ministern bli 
intervjuad av knattereportrar, 
besöka flera klasser och äta lunch 
i skolmatsalen.

För eleverna fick hon berätta 
vad en utbildningsminister gör 
och vad hon bestämmer och vad 
politikerna i kommunen kan 
bestämma.

Eleverna fick också frågor
Hon frågade om vad eleverna 
tyckte var bra med sin skola och 
vad som kunde bli bättre, om de 
tyckte att det var bra med betyg 
från år 6 med mera.

I fyran ville flera av eleverna 

ha mer idrott, men att det kanske 
skulle bli svårt eftersom deras 
idrottshall ofta var full. En elev 
ville börja tidigare på morgonen 
eftersom man då kunde gå hem 
tidigare. Eleverna lyfte fram sitt 
”mobildagis” och att man får hjälp 
om man behöver som positivt 
med sin skola.

I femman ville eleverna gärna 
ha betyg tidigare men blev helt 
paffa när Anna Ekström förklara-
de att hon fick betyg redan i första 
klass. De tyckte att rasterna och 
lärarna var det bästa med skolan 
men att städningen på toaletterna 
var dålig och att det var bättre när 
det fanns tjej- och kill-toaletter.

Puffade också för EU-valet
Efter besöket som skedde den 
22 mars delade utbildningsminis-
tern rosor i Tyresö centrum för att 
påminna tyresöbor om att rösta i 
EU-valet.

ooo

Föreningsstöd
BIDRAG Nu gäller nya regler för 
ansökning av kommunalt stöd till 
föreningar.

Varje år delar kommunen ut 
bidrag till föreningar som söker 
ekonomiskt stöd för olika typer 
av verksamhet. Det kan handla 
om till exempel allergiläger för 
ungar eller om jazzklubben som 
vill har ekonomisk support för 
att kunna hyra in musiker. Nu har 
reglementet för hur bidrag delats 
ut gjorts om.

Tillrättade och tydligare
Anledningen är att tidigare reg-
lemente inte har stämt med vad 
som varit praxis för besluten i 
nämnden. Det har också tydlig-
gjorts vilka kategorier av bidrag 
som finns och vilka som kan söka 
dem. De nya reglerna finns på 
kommunens hemsida.

oooNytt regelverk. FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Hanviken har under vintern för-
stärkt truppen med ett par intres-
santa spelare. Det nyförvärv som 
sticker ut mest är Jonas Öster-
berg från Sandvikens IK, en ytter-
back med rutin från högre serier. 
Från Vendelsö IK har den vessel-
snabbe Alexander Brown anslutit 
och från Spårvägens GoIF Ninja 
Abraha.

– En spelare jag vill slå ett litet 
slag för är Tim Lidell som kom 
från AIK Ungdom i vintras. En 
spelare med stor potential som 
jag tror mycket på, säger Björn 
Lundin, tränare i HSK även denna 
säsong.

Premiären spelades i hällregn 
och svår kyla på Trollbäckens IP 
mot Strängnäs stolthet IK Viljan. 
Laget var taggat och man en fin 
start på säsongen när man redan 
efter 10 minuter tog ledningen. 
Inte helt oväntat genom Jonathan 
Avernäs. En riktig pärla från 25 
meters håll, där Avernäs bryter in 
från vänsterkanten och trycker in 
skottet i krysset. Resultatet stod 
sig matchen ut och HSK fick star-
ta sin Division 3-sejour med en 
fullpoängare.

Efter en veckas karneval i Troll-
bäcken så blev uppvaknandet 
desto bistrare i lördags, då man 
besökte antroposofernas högsäte 
i Järna. Redan före matchen så 
var tränare Lundin tvungen att 
göra tre byten i laguppställningen 
på grund av sjukdomar, bland 
annat saknades mittbacksässet 
David Quist.

Järna SK, anförda av den förre 
Hammarbybacken Marcus Törn-
strand visade sig vara en riktigt 
jobbig bekantskap för HSK. Första 
halvleken så hade de ett markant 
spelövertag och såg till att gäster-
na kom under konstant press.

– Vi lyckades inte med att spela 
oss ur deras press, vilket gjorde 
att vi inte fick några möjligheter 
att spela boll som vi vill, säger trä-
nare Lundin. Vi håller ut tills det 
bara återstår en minut där vi gör 

en riktig tabbe i försvarsarbetet 
och det är så de får sitt mål. En 
riktig bjudning tyvärr.

HSK kom tillbaka i andra halv-
lek och jagade ett mål och man 
skapade några riktigt bra chanser. 
Jonathan Avernäs hade en boll på 
mållinjen som rensades bort, och 
som så ofta sker när ett lag jagar 
en kvittering, så kontrar motstån-
daren in ytterligare ett.

– Sedan får de ett mål till på 
övertid så det låter lite värre än 
vad det var spelmässigt, men 
Järna var ett riktigt bra lag så 
resultatet var ganska rättvist. 
Samtidigt så är deras tre mål, 
sådana mål, som man en bra 
dag inte släpper in, avslutar Lun-
din, samtidigt som han flanerar 
omkring i Uppsalas vårregn.

Tyresö FF som spelar en serie 
under sina lokalkonkurrenter har 
redan tidigare i vår tjuvstartat 
serien med att bitchslappa Srbija 
FF med 5–0 och följde upp den 
segern med ytterligare en seger 
på bortamark när man slog Råg-
sveds IF med 2–1.

Laget har förberett sig med 
hård träning vintern igenom och 
verkligen gått in för att vänja de 
unga spelarna vid seniorspel. För 
det är ett ungt lag som tränaren, 
Claes Brikell ställer på benen.

– Vi brukar ha våra lagfester på 
Katasch, skämtar han och tilläg-
ger att man ibland har en snittål-
der på 19 år i laguppställningen.

Några få spelare utifrån har 
tillkommit under vintern, bland 
annat målvakten Mattias Levin 
som tillsammans med ytterback-
en Tarek Aloui är lagets åldermän 
på 25 respektive 26 år.

På fredagskvällen var det änt-
ligen dags för hemmapremiär 
mot Newroz FC från Bredäng, ett 
lag som oftast är med och slåss 
i toppen av Söderfyran. En tung 
och väldigt jämn match där båda 
lagen båda lagen brottades runt 
och fick väldigt lite blev uträttat.

Då lagen möttes förra hösten 
så spelade TFF bort gästerna från 
seriesegern i en minnesvärd 5–3-
match, ett resultat som man inte 
på något sätt kom i närheten av 
ikväll. Det krampaktiga spel som 
matchen inleddes med fortsatte 
halvleken igenom. Niclas Ter-
minator Tomasson hade ett fint 
skott som slank strax över ribban 
efter 20 minuter, men Newroz var 
lite piggare och lite mer kraftfulla 
i sitt spel. Åtminstone fram till 
den 38:e matchminuten då Alex-
ander Borchies kapade Tomasson 
bakifrån, i mittcirkeln, och fick ett 
rött kort.

Trots att Tyresö var en man 
mer så var det gästerna som star-
tade bäst. Newroz skapade några 
hyfsade lägen i den andra halvle-
kens första kvart, utan att Tyresö 
egentligen skapade något. I 59:e 
minuten hade dock FF ett gyllene 
tillfälle att sätta dit en ledning när 
Tomasson kom loss på kanten 
och spelade in bollen i straffområ-
det. En fin räddning av Ivar Häger-
blom i målet, och en bra täckning 
av Biyan Bozan på returen räd-
dade Newroz denna gång.

Men det var en match som var 
destinerad att sluta 0–0. Enda 
gången som matchen hettade till 
var när Lukas Pettersson glid-
tacklade en Newrozspelare, 
varpå en åskådare sprang längs 
med hela läktaren och skrek till 
domaren att ”Visar du inte rött nu 
så kommer du inte komma hem.” 
Något som inte uppskattades av 
hemmapubliken och en redig 
kvinna, tog saken i egna händer 
och helt enkelt skällde ut honom 
för det tilltaget. Ibland blir man 
stolt när det hettar till på läktaren. 
Allt lugnade ner sig och matchen 
kunde avslutas utan några större 
åthävor.

– Vi har respekt för det här 
laget och jag tror att det var det 
som spelade in idag, säger Claes 
Brikell efter matchen. Det var ett 
riktigt bottennapp och … ja vi var 
allt annat än nöjda.

Trots dagens insats så är Tyre-
sö FF ändå i topp i serien och vi 
får verkligen hoppas att de 127 
personer som behagade dyka upp 
ikväll, åtminstone har fördubblats 
till nästa fredag då Västerhaninge 
IF kommer på besök på Bollmo-
ravallen.

ooo

Fotbollssäsongen äntligen igång
”Äntligen väder,
äntligen en doft av läder,
äntligen rullar bollen igen.”

Nils Hellberg

Tyresö FF Damer
Division 1 Södra Svealand

Victoria Sandell gör sin första säsong i Tyresös D.

Du tar över efter Caroline Sjöblom som gjort ett stort avtryck 
i klubben.
– Vi har lite olika sidor, tror jag. Jag är mer en pådrivare på 
bänken medan hon är mer analytisk, men jag har nog lite att 
leva upp till.

Du får en sammansvetsad grupp att jobba med, hur tycker du 
att truppen är?
– Truppen känns bra och vi är 23 spelare, vi har två som är till-
baka från korsbandsskada Emelie Nygren och Filippa Petters-
son som har klarat testerna men de har en bit kvar till att klara 
nittio minuter, så ingen är aktuell för start i seriepremiären.

Vilka nyförvärv har ni tagit in?
– Det var tydligt från början att vi i första hand plockar in spe-
lare från de egna leden och det är så jag gillar att jobba. Det 
enda egentliga nyförvärv vi har är Filippa Pettersson från Djur-
gården, de andra kommer från ungdomsverksamheten.

Försäsongen, hur har den varit?
– Den har varit väldigt bra. Vi har tränat i två veckorsblock och 
gått igenom alla stadier och börjat om igen, men nu blir det ju 
mer hands on vad man vill fokusera på. Vi har hunnit gå ige-
nom vårt arbetssätt ganska grundligt så vi är bra förberedda.

Har du gjort några förändringar?
– Ja de spelade 4–1–4–1 förra året men jag var ganska tydlig 
med att jag ville ha två spelare längst upp och sedan är det 
ju lite trygghet, att som ny tränare spela 4–4–2. Sedan är ju 
siffror en sak och roller en annan. Jag vill att vi ska trycka upp 
ganska högt upp i banan och jag är nog lite mer direkt i min syn 
på fotboll. Jag vill kanske att man tar sig till mål lite snabbare.

Vad har ni för målsättning i år?
– Vi kom ju trea förra året så det kanske inte är så svårt att 
lista ut att vi inte satsar på att bli sämre, avslutar Victoria för 
att kvickt slänga i sig en sallad innan genrepet mot Uppsala.

Tyresö FF Herrar
Division 2 Södra Svealand

Claes Brikell och Miralem Aslani, ny mittback från serie-
konkurrenten Newroz, berättar om hur de ser på klubens 
återkomst till Division 2.

– Vi har förlorat en del spelare. Bröderna Söderstedt spelar 
numera i Hanviken, Daniel Hammarstedt tror jag har gått till 
Tyresö United och så Mathias Levin.

Vad har ni så att säga på pluskontot förutom Miralem?
– Vi har Max Embring (HSK), Benjamin Özcan (IFK Haninge), 
Jakub Kolarczyk (Enskede IK) Musa Dibba (Newroz) och Adonis 
Pelagia (Rågsved) så vi har en konkurrensbild som är rätt tuff, 
säger Claes Brikell. Vi kan ju inte heller vara för många får alla 
måste ju få speltid. Vi är ju oerhört nöjda med alla spelare 
som är kvar och då kan vi inte ta in för många. Pricken över 
i:et är ju stämningen i truppen som verkligen är på topp.

Hur var träningslägret?
– Det var riktigt bra, säger Miralem. Vissa dagar tränade vi två 
pass och vissa dagar bara ett och så hann vi med lite poolvol-
leyboll också, men inte så mycket. Vi har haft en bra försäsong 
och träningsmatcherna har gått bra och vi rättar till små detal-
jer efter varje match. Jag tror att vi kan bli bland de fem-sex 
bästa lagen i serien.

Vad är målsättningen?
– Målet är att etablera sig i Division 2 men sedan så har vi ju 
en hemlig målsättning i omklädningsrummet. Kommer vi i mit-
ten så är vi naturligtvis nöjda men vi kommer inte gå ut på plan 
för att spela kryss, säger Brikell.

Vilka fick ni i lottningen i Stockholm Cup?
– Vi fick Kungsängen som också är nya i tvåan. De har gjort 
ungefär samma resa som vi så det blir en jämn match, men vi 
hoppas ju på en final mot Hanviken.

Vem blir årets utropstecken i laget?
– Jag tror Miralem kommer att bli en av dem, säger Brikell.
– Jag tror att Jesper Källman kan bli en riktig överraskning. 
Han är riktigt bra och visar grymt fin inställning, fyller Miralem 
i, innan det är dags att gå iväg till träningen.

FOTBOLL När gräset var gult och planerna till stor del bestod mest 
av jord så startade fotbollssäsongen förr i tiden. Numera så spelar i 
princip alla lag på konstgräs, så grönskan är helt ovidkommande. Det 
är inte heller någon doft av läder då bollen är betydligt mer utvecklad 
än den gamla läderkulan. Oavsett detta så stämmer Nisse Hellbergs 
gamla slagdänga på pricken. Många har längtat, väntat och sett fram 
emot denna tid på året. De som troligen längtat hetast är Hanvikens 
SK, nyligen framröstat till kommunens bästa förening, som gör sin för-
sta säsong i de nationella serierna på 30 år.
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TRYGGHET - DEMOKRATI - SAMMANHÅLLNING
1:a maj med Socialdemokraterna och LO

11.00 - Samling Granängsringen
11.10 - Tåg till Stadsparken
11.30 - Öppet möte Stadsparken

Underhållning av 

Erik Linder
Hoppborg, korv, kaffe, popcorn, 
ansiktsmålning och ballongdjur 

Tal av: 
Anita Mattsson, Ordförande i kommunstyrelsen

Maria Alves, Kommunal

Norea Heidenborg, Ordförande SSU Tyresö

Namnlöst-4   1 2019-04-14   21:52:19

SPORT/FRITID

Fotbollssäsongen äntligen igång
Hanvikens SK Herrar
Division 3 Södra Svealand

Sören Åkeby behöver inte någon närmare presentation. 
Med två SM-guld och ett Cup-guld som tränare i Djurgår-
dens IF och med en proffssejour i Norge så är han den 
helt klart mest meriterade av Tyresöklubbarnas tränare. 
Hanviken blir hans 18(!) klubb i karriären och han ser på 
detta med mycket positiva ögon.

Ni har förlorat ett par tongivande spelare från förra säsongen.
– Ja men vi har också fått in en hel del bra spelare så jag 
tycker allt att vi ser intressanta ut. Vi har tränar bra och gjort 
bra resultat i vänskapsmatcherna. Jag tror att om vi inte vin-
ner serien så kommer vi åtminstone kunna vara med och hota 
topplagen.

Nyförvärv? Har ni några intressanta nyförvärv?
– Ja det är väl nästan bara nya spelare men vi har lyft upp ett 
par mycket intressanta spelare från juniorlaget, Hugo Ander-
berg och Gustav Möller. Två 16 åringar som verkligen har gjort 
det väldigt bra. Anderberg kommer exempelvis att starta i 
premiären. Pontus Hessleheim, Robin Stjärnström och så är 
Philip Thompson tillbaka i laget. Eftersom jag är ny så kan jag 
bara lyssna på vad Jonas (Holtbäck, Sportchef) säger och han 
tycker att spelarna har höjt sig ett snäpp.

Vilka ser du som seriefavoriter?
– IFK Eskilstuna, FoC Farsta, Västerhaninge och så hoppas jag 
att vi kan vara med lite där i toppen.

Vem blir årets utropstecken i HSK?
– Yasir Daud och Dahla Faud skull jag nog säga då.

Hanvikens SK Damer
Division 4B

Jamshid Masori är ny tränare i HSK och sticker redan nu 
ut hakan och tror att laget ska vinna serien. Masori är 
fostrad i Haningealliansen (nuvarande IFK Haninge).

– Det som gjorde mig nyfiken på HSK var den unga truppen 
och de fina förutsättningarna runt om med en stor stab, goda 
träningsförutsättningar och så vidare.

Hur ser truppen ut i år?
– Vi har fått behålla nästan alla spelare men nyckelspelarna 
är kvar men de har vi ersatt med egna produkter. Vi två tjejer 
från flickor 04 respektive 05 som kommer att gå in i laget och 
om jag får citera Janne Andersson (förbundskapten Reds anm) 
så har jag inte behövt jobba alls med gruppdynamiken. Den är 
makalös.

Hanviken har ju i många år haft som ambition att kliva upp 
en division men man har gång på gång misslyckats. Kan HSK 
vara med och kriga i den absoluta toppen?
– Jag tycker inte ens vi ska säga att vi ska vara med. Vi sticker 
ut hakan och säger att vi ska ta hem det här. Det enda vi 
egentligen behöver förbättra är jämnheten under hela säsong-
en. Ska man vinna en serie så måste man successivt höja 
lägsta nivån.

Nyförvärv?
– Vi har i princip bara värvat en spelare och det är Emmy Holm-
gren, en central mittfältare från Hammarby. Hon har nu varit 
borta en tid för en långresa men hon har varit med på den här 
nivån så hon kommer att bli viktig.

Vilka blir era värsta konkurrenter?
– Vendelsö är väl de som verkar starkast.

Vem blir Hanvikens utropstecken den här säsongen?
– Överraskningen tror jag kommer att bli vår unga ytterback 
Linn Rönehäll men årets gigant kommer att bli ”Laget”. Det 
kanske låter klyschigt men vi känns otroligt starka där.

Tyresö United
Divison 6E

Estefan Gamboa ledare och maestro för laget, ser fram 
emot säsongen med stor tillförsikt. Laget gick obesegrat 
genom serien förra året och man har utan tvekan ett lag 
även för Division 6.

– Vi har två spelare som dragit sig tillbaka, men som fortfa-
rande tillhör föreningen, på grund av jobb och skador. Annars 
är fjolårets trupp intakt.
– Vi har också en räcka med vassa nyförvärv som ska spetsa 
truppen. Renato Susula (mf), Alex Isaksson (mf/anf), Matias 
Olave (back), Dana Bahdjat (back), Zeb Funck (back), Henrik 
Björck (mf), Elias Puekker (back), Daniel Hammarstedt (mf/
anf), Linus Jansson (back)

Vem kommer att bli årets utropstecken i United i år? Har ni 
någon som du tror kommer att sticka ut riktigt ordentligt?
– Det är svårt att framhäva en enskild spelare som årets 
“utropstecken” då vi har så många duktiga spelare i en stor 
och bred trupp, men några att hålla ett extra öga på är våra 
två yngre förmågor. Elias Puekker (19 år), en ung och väldigt 
talangfull spelare. Han besitter många fina egenskaper, en 
otrolig löpkapacitet, vilja och är trygg med bollen. Han kommer 
att bli väldigt nyttig för oss under detta år, precis som Daniel 
Hammarstedt (21 år). Han anslöt från Tyresö FF inför säsong-
en. Han är otroligt stark och har väldigt fin känsla på sina 
tillslag, en intelligent spelare av absoluta toppklass. En annan 
spelare som vi vill lyfta fram är en ledare av rang på planen. 
Dana Bahdjat är en rutinerad pjäs som sprider lugn till sina 
medspelare och är därmed en viktig pelare i en ung trupp.

Första säsongen i Division 6. Var lägger ni målsättningen?
– Årets målsättning, rent sportsligt, är att hamna på en topp 3 
position i tabellen. Vi har en bredare och skickligare trupp i år 
än i fjol, så våra ambitioner är höga. Vi har fått in mycket nytt 
blod i föreningen, nya spelare och ledare.

Bollmora IKF
Division 6E

Sammy Bueno är eldsjälen som tillsammans med Jasmine 
Rumie driver klubben och man har till I år även startat 
upp ett

Har ni förstärkt truppen nu när ni gått upp i Sexan?
– Nej tyvärr så har det gått lite åt andra hållet. Vi har förlorat 
några spelare istället. Vi tänkte nog att det skulle gå åt andra 
hållet.

Vad har ni för målsättning inför den här säsongen?
– Vår målsättning är att inte åka ner igen, men vi visade i 
Cupen att vi har ett slagkraftigt lag, när vi slog ut Västerha-
ninge. Enskede FF åkte vi ut mot i nästa omgång och dem har 
vi ju också i serien. Hänger vi med i toppen så är det en bonus 
men målet är att ligga kvar i Sexan. Jag tror ändå att Sexan är 
lättare än Sjuan att spela eftersom det alltid kommer nya lag 
som går igenom ett par serier och att många lag drar sig ur 
serien under säsongen.

Hur har förberedelserna varit?
– Inte speciellt bra. Det är först den senaste månaden som vi 
har kommit igång med träningen så vi ligger lite efter där.

Vilka tror du blir topplag i år?
– Tyresö United har ett starkt lag. Årsta brukar vara starka och 
så Enskede FF.
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Franska elever besöker Nyboda skola
När Tyresö Nyheters reporter 
kommer till Nyboda möts hon av 
en glad, nästan bubblande lärare 
som heter Fali Gråman. Att hon 
har ett brinnande engagemang 
blir tydligt i sättet som hon pratar 
om utbytet och hur Nybodas rek-
tor, andra lärare och elever berät-
tar om hur hon verkligen har lagt 
ned tid och energi för att projek-
tet ska ros i hamn.

I matsalen på Nyboda skola 
har det pyntats med flaggor och 
dukats upp traditionellt svenskt 
fika med kladdkaka, pepparkakor 
och prinsesstårta till de tolv fran-
ska eleverna som kommer direkt 
från flygplatsen. Fransk musik 
strömmar ur högtalarna.

När några hämtar saft passar 

Fali på att dela ut pärmar med 
information till de franska elev-
erna som ska bo i familjer till de 
svenska elever som var i Lyon. 
Stämningen är förväntansfull.

Annorlunda mot Lyon
De svenska elevernas besök i Lyon 
såg lite annorlunda ut jämfört med 
vad de franska kommer att få upp-
leva. Skolan i Lyon är en internat-
skola med yrkesinriktning och 
mycket praktik ingår i utbildning-
en. De franska eleverna bor i korri-
dorer på skolan. Där fick också de 
svenska eleverna bo under skol-
veckan, men under helgen åkte de 
med sina nyfunna vänner hem.

Utbytet med Lyon-skolan bör-
jade när Fali tyckte att det var 

synd att så få elever på Nyboda 
valde franska som modernt språk 
och att de som valde det hop-
pade av. För att skapa en morot 
för eleverna kom hon på att ett 
utbyte kanske skulle locka fler till 
franskaundervisningen. Det bör-
jade med brevväxling man har nu 
utvecklats till ett utbyte.

Samlat pengar till resan
För att ha råd att åka på resan har 
eleverna på Nyboda haft loppis, 
insamling på Tyresöfestivalen, 
sålt Newbody och beviljats sti-
pendie från Folke Bernadottes 
minnesfond.

Poy, 15 och Molly 16, tyckte att 
resan till Frankrike var jättekul 
men att det innan var lite nervöst, 
framförallt med språket eftersom 
fransmän sällan talar engelska.

– Värdfamiljen var jättetrevlig, 
säger Molly.

– Vi bodde två svenska och två 
franska elever på varje rum och 
efter klockan 22 fick man bara 
lämna rummet för att gå på toa-
letten. Det var lite annorlunda. 
Deras skoldagar var också myck-
et längre än våra. Klockan 9 till 12 
har de skola, 12 till 14 lunch och 
sen går de i skolan till klockan 18! 
fortsätter Poy.

– Och efter det har de aktivi-
teter med hela skolan, med alla 
åldrar samtidigt. En kväll lekte 
HELA skolan kurragömma, det 
var häftigt!

– Det bästa med den resan var 
att man var mitt i språket, i Sverige 
är det svårare att lära sig, eftersom 
det känns som att man tittar på. 
Det var roligt att prova fransk mat 
med, de hade tre rätter till lunch 
och middag, varje dag! Säger Poy.

Hur tänker ni att det blir nu när 
de franska eleverna har kommit 
hit till er?
– Bra, men lite stressigt eftersom 
vi ar nationella prov den här veck-
an. Men jag hoppas att vi har kul 
tillsammans och jag vill att hon 
(utbytesstudenten, som bor med 
Molly, red anm.) ska få känna sig 
svensk och att hon ska få prova 
mycket svensk mat (skratt!) säger 
Molly.

– Jag tror att det blir lite svå-
rare för dem eftersom de inte kan 
svenska alls, och inte engelska, 
vi kan ju i alla fall liiite franska, 
säger Poy.

Studiebesök väntar
Molly och Poy ser också mycket 
fram emot veckans aktiviteter 

som bland annat innebär studie-
besök på Tyresö slott, Gamla stan 
Skansen, Naturhistoriska och 
Cosmonova.

Medan de franska eleverna tar 
en rundvandring i skolan hinner 
TN byta några ord med två lite 
nervösa elever från Lyon, Chana 
och Victoria.

Hur känns det att komma till 
Sverige?
– Det känns bra, Sverige är väldigt 
vackert, säger Chana.

Vad tror ni att ni kommer möta 
här?
– Fina miljöer, skolan här är väl-
digt fin. Det verkar bra att elever 
får mycket hjälp och att ni har 
små klasser.

Vad har ni för förväntningar?
– Vi vill se hur man lever i Sverige, 
men är lite oroliga för språket, vi 
kan inte engelska eller svenska 
och har inte haft kontakt med 
Sverige mer än det här projektet. 
Livet utanför skolan ska bli kul att 
se! säger Victoria.

– Jag hoppas att vi gillar maten, 
pepparkakorna var lite speciella 
(skratt), säger Chana.

ooo

UTBYTE För några veckor sedan var tolv elever från franska Lyon på 
besök i Tyresö. Besöket är andra delen av ett utbyte mellan en inter-
natskola i Lyon och franskagruppen i år 9 på Nyboda skola i Tyresö.

Hela gänget. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Det fanns mycket att lära på andra sidan kommungränsen. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Studiebesök i Brandbergen

I Haninge finns det totalt nio Träff-
punkter med skiftande innehåll 
och storlekar. Haninge kommun 
har 88 000 innevånare, det skulle 
innebära att om Tyresö skulle nå 
upp i den nivån av träffpunkter 
så skulle det finnas fyra verksam-
heter i vår kommun. Redan 1999 
startade Haninge sin första Träff-
punkt. Eftersom man redan då 
såg behovet fortsatte man utveck-
lingen av verksamheten. På Träff-
punkten i Brandbergen drivs de 
flesta cirklarna av besökarna själ-
va, där finns allt ifrån bokcirklar, 
målarcirklar, qigong, schack, film, 
träningsmöjligheter med mera.

– Nu måste vi ta ett seriöst 
ansvar för kommunens äldre inne-
vånare, säger Susann Ronström, 
förste vice ordförande i äldre-

nämnden. Det duger inte att först 
erbjuda hjälp när man hamnat i 
beroendeställning. Det förebyg-
gande arbetet måste startas upp 
på allvar.

Äldre har inte sällan förlorat sin 
partner, vänner och/eller bekanta 
vilket kan få dem att känna sig 
väldigt ensamma. Då kan Träff-
punkter vara ett viktigt inslag för 
att hejda till exempel depressioner 
och kanske till och med sjukdomar.

– På Träffpunkter borde det till 
exempel finnas möjligheter att träf-
fas och ha anhörigcirklar regelbun-
det, säger Susann Ronström. Upp-
sökande verksamhet är en annan 
viktig insats som borde kunna 
inrymmas i verksamheterna.

– Studier gjorda i Danmark, som 
ligger långt före Sverige gällande 
äldres välbefinnande, har visat att 
uppsökande verksamheter, Träff-
punkter av olika slag, minskar 
behovet av både hemtjänst och 
omsorgsboende, säger Susann.

ooo

OMSORG ”Aktionsgruppen för bättre äldreomsorg i 
Tyresö” bjöd in politiker och tjänstemän till studie-
besök på en av Haninge kommuns Träffpunkter för 
äldre. Just den här Träffpunkten finns i Brandber-
gens centrum och hade 1 200 besök under 2018.
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Ett 40-tal brukare var på påskfesten. FOTO: TYRESÖ NYHETER

 

 

MUSIK FÖR ETT NYTT 
KULTURCENTRUM 

Den 11 maj klockan 13.00–15.00 kommer gräddan av  
Tyresös fantastiska musiker, teaterutövare och dansare  

att ställa sig på scen i Bollmoradalens kyrka.  
 

Ni kommer att möta Erik Linder, Therese Badman,  
Tyresö Teaterförening, dansare och trubadurer.

Biljetter förbokas via www.platsbokning.se eller köps vid entrén.

Kommunala hemtjänsten 
anordnar påskfestDen tredje punkarn 

tog hem Selmapriset

– Jag finner inga ord för hur 
fantastiskt detta är, säger Arne 
Larsson som har kommunal hem-
tjänst. De här festerna är verkli-
gen något extra.

Alla som har hemtjänst är väl-
komna och en del brukare blir 
hämtade av personalen eller av 
färdtjänsten. Sammanlagt var det 
ungefär 40 brukare på plats i äld-
reboendet Björkbackens lokaler.

Det är hemtjänstens personal 
som med mycket små medel ska-

par feststämning med långbord, 
påskpynt och god mat. Festerna 
är mycket populära bland brukar-
na och det är få som tackar nej.

– Jag tycker att hemtjänsten 
gör ett fantastiskt arbete i vanliga 
fall, fortsätter Arne Larsson. Jag 
får all hjälp jag behöver och ofta 
mer än så. Men de här festerna de 
fixar skapar verkligen guldkant, 
det betyder jättemycket för oss 
som får denna möjlighet.

ooo

PRIS Med en egen punkig förfat-
tarstil och en underbar känsla för 
bra och roliga historier så sopa-
de Arne Wickander golvet med 
övriga nominerade, i kampen om 
det åtråvärda Selmapriset.

Selmapriset delas ut till de förfat-
tare som gett ut sina böcker med 
egna medel och alltså bekostat det 
själv. Wickander själv blev synner-
ligen överraskad av det inträffade 
men vill inte ta åt sig äran själv.

– Den tredje punkarn vinner 
selmapriset. Det var som fan. Det 
kunde jag inte drömma om när jag 
satte mej och började misshandla 
språket i min berättelse om stock-
holmsförorten Bollmora på sjut-
titalet. Skitkul att en hyllning till 
punkarna, miljonprogrammets 
galnaste gäng, får pris, svarade 
han efter att han nåtts av beskedet.

På bokförlaget Vulkans kon-
tor så är trängseln stor, många 
personer har letat sig till den 
femte utdelningen av Selmapri-
set. Flera av de nominerade är 
där och får prata om sina böcker 
och just sitt författarskap, för det 
är mycket det som det handlar 
om. Vulkan hjälper opublicerade 
författare med allt från tryckning 
och formgivning av böckerna. 
Man kan också få en redaktör till 
sin bok, sådant bestämmer man 
själv, efter vad man är beredd att 
betala. Att ge ut böcker är inte en 
billig hobby, och för att gå runt så 
brukar man vara tvungen att sälja 
bortåt 1 000 exemplar. Arne Wick-
ander sände sitt färdiga manus till 
de etablerade bokförlagen till att 
börja med, innan Vulkan kontak-
tade honom.

– Jag skickade mitt manus till 
femton bokförlag men Vulkan 
var inte ett av dem, så jag vet inte 

alls hur det blev så här, berättar 
Arne anspråkslöst för den full-
satta lokalen. Världen behövde 
höra berättelserna om Hasse och 
Lasse, om Nilz Pilzner och Bättil 
Betteri. Ingen skulle ju berätta 
den om så då tänkte jag att då 
får det bli jag. Annars blir det 
inte gjort, resonerar Arne vidare. 
Wickander som också nämnde 
vinet Beyaz fem gånger under sitt 
tacktal var naturligtvis rörd av 
situationen.

Katarina Vastamäki är redak-
tionschef på Vulkan och också 
den som jobbade som Wickan-
ders redaktör när boken gjordes 
klar.

Vad var det som fick dig att vilja 
jobba med Arnes manus?
– Har man lite erfarenhet så kan 
man ganska snart känna igen 
om det finns potential i en bok. 
Här fanns det intelligens och en 
ambitiös författare, med otrolig 
drivkraft. Det här är inget som 

Arne skrivit ner på en eftermid-
dag. Denna till synes enkla text 
har det legat mycket jobb bakom 
just för att den ska kännas enkel. 
Det är också mycket svårt att 
skriva en bok helt i talspråk och 
vara konsekvent. Det är ytterst 
få som lyckas med det, möjligen 
Elsie Johansson som skriver helt 
på dialekt. Ytterst få klarar av att 
hålla detta genom en hel bok och 
det är det som skiljer de profes-
sionella författarna och de som 
inte når riktigt lika långt.

– En annan sak är speciell med 
boken och som är ovanlig är den 
höga humornivån. Det här i klass 
med Arto Paasilinna som jag 
tycker är en av de största humo-
risterna inom litteraturen.

Det var ingen dålig jämförelse …
– Men Arne är helt värd det. Han 
är helt fantastisk och en av de 
bästa unga författare vi har idag, 
avslutar Vastamäki anspråkslöst.
Niklas Wennergren

FEST Tre gånger per år anordnar den kommunala hemtjänsten fest för 
de som har hemtjänst. Under onsdagen var det påskfest, på somma-
ren arrangerar de en midsommarfest och till julen bjuds det på julfest.

Katarina Vastamäki tilldelar inte enbart en drös med 
beröm över Arne Wickander utan även Selampriset. 
 FOTO: NIKLAS WENNERGREN
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Våren segar sig fram. För oss som längtar går det såå lång-
samt tills det som vanligt exploderar av pollen, vårsols-
lycka och ångest över att inte hinna med. Varje år genom-

lider jag mixen av förväntan och oro, blir det frost i äppelblom-
morna? svälter bina? lever mördarsniglarna? Och motsatsen, 
jubelropet: nu är det ljust, fågelkören hörs igen, vi har picknick 
med kaffetermosen uppe på utsiktsberget. Humledrottningarna 
vacklar runt och letar bostad, nässlorna har tittat upp och det blir 
rabarberpaj med vaniljgrädde även i år.

Alla de små detaljerna i tillvaron som man ser först när man 
böjer sig fram och tittar efter. Jag har fastnat för en speciell påsk-

lilja som heter Las Vegas. 
Påskliljor är toppen, rådju-
ren ratar dem. Stora lökar, 
lätta att plantera på hösten. 
Kommer igen år efter år.

Las Vegas är som högsta 
vinsten på casinot. Den är 
nästan självlysande, signa-
lerar rikedom och stabilitet, 
står förhållandevis länge och 
ger mig lite flyt i tillvaron. 
Jag kanske är ovanligt lättlu-

rad men Las Vegas ropar ”Kom igen nu, det är ju maj och vår 
och vi finns”.

Sen har jag Tahiti påskliljor. De är inte kloka, dubbla, både rött 
och gult, precis Tyresös färger. Tahiti signalerar fest, hello crazy 
woman, kom till Söderhavet. Med massor av flyt, panta rei (allt 
flyter sa en gammal grekisk dialektisk filosof).

Oflyt verkar det brittiska folket ha. Det är säkert fler än jag som 
undrar hur det ska gå. Ett parlament som gör allt för att stoppa 
regeringschefens uppdrag att effektuera folkets vilja. Dessutom 
nästan oavsett vilket parti som uttalar sig. Kanske vet vi när den 
här krönikan läses. Jag är ju så gammal att jag minns tiden före 
EU, dessa eviga tullkontroller vid varje liten gräns i Europa, 
stämplarna i passet. En gång före säkerhetskontrollernas tid, 
gick jag ut genom en dörr på Frankfurts flygplats och hamnade 
inte i transithallen som var meningen, utan rätt ut i Tyskland. 
Med förfärlig hjärtklappning lyckades jag att komma in genom 
dörren igen. Det vore väl trevligt om Storbritannien kunde göra 
det tricket, ut och in igen utan att någon märkte det. Mina norska 
gener gillar systemet vid vår gräns västerut, ingen bom längre, 
ett tullkontor som hänvisar till ett annat vid en annan gränsöver-
gång, och påskhandel i gränsbutikerna.

Nu är det dags för EU-val för oss som är kvar i unionen. Opti-
misten i mig ser möjligheterna att påverka och få ett bättre Euro-
pa. Spanien har infört pappaledighet, vem kunde tro det. Och 
miljötänket har nått kemikalierna. Bina och jag är så tacksamma 
över förbudet mot neonikotinider. Jag kan få både tulpanlökar 
och påskliljor utan krångel från leverantörerna i Holland. Efter 
Brexit kommer vi inte kunna få växter och snödroppar från Eng-
land så lätt och billigt som nu. Vi inom vården bävar för brist 
på medicintekniska produkter och oroas för läkemedelskontrol-
lerna. Betydligt större problem är förstås den nationalistiska 
högervinden. Nu gäller det att stå upp för demokratin så gå för 
allt i världen och rösta.

ooo

TN-doktorn:
Flyt eller oflyt  
i tillvaron?

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.

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

”Tahiti påskliljor. De 
är inte kloka, dubbla, 
både rött och gult, precis 
Tyresös färger. Tahiti 
signalerar fest, hello 
crazy woman, kom till 
Söderhavet.”

SPORT/FRITID

Här ser ni löpargänget i Göteborg efter en löparträff. Totalt är nära 200 personer aktiva runt om i Sverige idag i  
Bara Vanligs aktiviteter. FOTO: BARA VANLIG

Bara Vanlig i Tyresö:

Gå, rulla eller spring

RÖRELSE Tyresö Nyheter pratar 
med Niclas Wennerlund, en av 
finalisterna i årets eldsjäl som 
nominerats för sitt engagemang 
i föreningen Bara vanlig. Bara 
Vanlig arrangerar löparträffar för 
unga med funktionsvariationer 
och nu har turen kommit till 
Tyresö.

2016 grundades Bara Vanlig av 
Niclas och hans dotter som har 
en kognitiv funktionsnedsätt-
ning. Det då det inte fanns något 
bra alternativ för henne att delta i 
löpning utan tävlingsmoment. Det 
blev snabbt tydligt att liknande 
verksamhet saknades och idag 
finns verksamheten på 16 orter.

Rörelse och gemenskap
Målet med löparträffarna är att 
unga med funktionsvariationer 
ska få möjlighet att röra på sig och 

känna gemenskap. Löparna tränar 
på egna villkor och varje löparträff 
bygger på full delaktighet från del-
tagarna och leds av en volontär. 
Med sig har löparna sin mamma, 
pappa, vän eller assistent.

– De som deltar är inte vana att 
få bestämma över sin vardag, de 
har ofta en assistent eller någon 
kommuntjänsteman som tar 
beslut åt dem. Nu äger de sin trä-
ning och tillsammans springer, 
rullar eller går de sin bestämda 
sträcka. Det finns inget fel, allt är 
rätt.

En forskningsbaserad metod
Rörelseglädje, delaktighet och 
gemenskap är ledorden för Bara 
Vanlig och varje volontär utbildas 
i Bara Vanlig metoden. En forsk-
ningsbaserad metod, med syfte 
att få en ökad förståelse kring 
personer med funktionsvariatio-

ner och se styrkorna och möj-
ligheterna hos varje individ, inte 
olikheterna.

Den snabba utvecklingen och 
det stora intresset för Bara Van-
lig gör att Niclas nu ansvarar för 
27 volontärer, och än fler behövs. 
Målet är tydligt, att inom snar 
framtid finnas representerade i 
hela Sverige.

– Nu söker jag ekonomiskt stöd 
för att kunna göra detta på heltid. 
Jag vill att fler barn och unga i 
Sverige får möjlighet att röra på 
sig. Det har drivit mig sedan star-
ten, avslutar Niclas.

Alla kan vara med
Är du nyfiken på att delta? Den 
25 april startar Julia upp en löpar-
träff i Tyresö. Klockan 18 är alla 
som vill välkomna till Alby, kom 
ombytt och klar.

ooo

Niclas Wennerlund, grundare och 
initiativtagare av Bara Vanlig. 
 FOTO: BARA VANLIG

Det ska vara kul att röra på sig, alla är välkomna  
till Bara Vanligs löparträffar! FOTO: BARA VANLIG
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Tyresö Cykelklubb är en trä-
nings- och tävlingsinriktad klubb 
med syftet att ge intresserade 
av cykelsporten i Tyresö med 
omnejd möjlighet att träna, tävla 

och umgås med likasinnade. Klub-
ben består i dagsläget av cirka 100 
medlemmar som är uppdelade i 
en ungdomsverksamhet och en 
vuxenverksamhet.

Ungdomsverksamheten, som 
man kan gå med i från 8 års ålder, 
tränar mountainbike i Hellass-
kogen eller i Skrubba. Medlem-
marna ses på torsdagar med cirka 
20 deltagare. Den andra delen av 
cykelklubben består av en vuxen-
verksamhet. Vuxenverksamheten 
tränar cykling längs landsväg och 
ses två gånger i veckan, onsdagar 
och lördagar.

– Fina dagar är vi 10–15 perso-
ner som deltar och cyklar ihop. 
Vanligtvis brukar vi cykla söderut 
via Vissvass och ut mot Söder-
törn, säger Oscar Kumlin, styrel-
seledamot i Tyresö Cykelklubb.

Om du är intresserad av mer 
information eller att gå med i 
cykelklubben besök deras hem-
sida: tyreso-ck.se.

ooo

Torpen – vägen till Tyresös rötter

SPORT/FRITID

Husgrunder är vad som finns kvar idag. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Uppsätra. FOTO: TYRESÖ KOMMUN
På Gabriel Bodings karta från 1750-talet ser vi var Uppsätra ligger. 
  FOTO: TYRESÖ HEMBYGDSFÖRENING

Uppsätra
Ett torp var en enkel byggnad 
med uthus för en häst, ett par 
kor, gris och höns. Torparen 
fick bo där och odla marken 
intill mot att han gjorde ett 
antal dagsverken åt mark-
ägaren. I början av 1800-talet 
fanns 45 torp i Tyresö. Syste-
met med torpare avskaffades 
1943.

Omkring år 1647 fick den gamle 
krutdrängen Ingwald Jonsson 
från det nedlagda krutbruket Vät-
tinge, tillstånd att bygga ett torp. 
Byggnaden blev sannolikt en så 
kallad sidokammarstuga med kök 
och en liten kammare.

Åren 1698 till 1746 innehades 
torpet av smeden Jöns Larsson. 
På en liten bergknalle i området 
kan man skönja resterna efter 
hans smedja. Torpet övertogs av 

Anders Eriksson, kolare vid Vät-
tinge kopparhammare.

I början av 1900-talet byggde 
man på manbyggnaden med en 
våning. Intill fanns ladugård som 
inrymde loge och hönshus samt 
en matkällare. Byggnaderna 
brann ned på 1950-talet.

Källor: Mantalslängder och husför-
hörslängor, Tyresö hembygdsförening.

10–15 personer brukar delta när cykelklubben träffas för att cykla tillsammans. FOTO: TYRESÖ CYKELKLUBB

Tyresö cykelklubb trampar igång THH nedflyttade
ISHOCKEY Det blev bara två år 
för Tyresö/Hanviken i Division 
1. Laget hade guldläge inför sista 
omgången, och det hade räckt 
med två poäng för att klara kon-
traktet. Men Eskilstunalaget Lin-
den vann sin match och THH föll 
mot Arlanda Wings. Med det tog 
sig Linden förbi THH och vann 
kvalserien med en poäng.

ooo

TT föll i kvalet
INNEBANDY Tyresö/Trollbäckens 
damlags återkomst till Allsvens-
kan får vänta ytterligare ett år. 
Storvreta blev för svåra i kvalet. 
Efter förlust i den första matchen 
med 4–0 så spelade lagen oav-
gjort, vilket alltså inte räckte för 
en tredje match. Nu får laget ta 
nya tag och satsa ännu hårdare 
inför nästa säsong.

ooo

Hedlund slutar
HANDBOLL Tyresö Handbolls trä-
nare Thomas Hedlund har valt att 
sluta som tränare för damlaget. 
Under Hedlunds trygga ledning 
har laget nått stora framgångar 
med bland annat kval till SHE, 
som man förlorade knappt. Hed-
lund tar sig troligen an nya upp-
gifter i klubben, men vad det blir 
är ännu inte klart. Vi på Tyresö 
Nyheter tackar Thomas för hans 
enorma samarbetsvilja under sin 
period som tränare.

ooo

CYKEL Under förra året startade Tyresö Cykelklubb upp sin verk-
samhet i kommunen. Efter att ha testat verksamheten och legat 
lite under radar sker nu en nystart för klubben från den fjärde april. 
Cykelklubben är nu igång med sin verksamhet och nya medlemmar 
välkomnas.
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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/

NATURGUIDNING 
Knappt 2 km naturguidning runt 
Kolardammarna som myllrar av små 
och stora vattendjur. Samling och 
avslutning: Busshållplats Öringe 
(buss 875). Kommer du med 
Färdtjänst, uppge adress Ridskole-
vägen 2 i Tyresö. Gratis. 24/4 kl 
11–13.30 Plats: Kolardammarna 
och Alby naturreservat. Arr: Tyresö 
kommun.

TORSDAGSKLUBB
Varje torsdag, kl 15–17. 9–12 år. 
Drop-in. Kom och pyssla, träffa 
kompisar, spela spel och gör roliga 
saker på olika teman. Gratis.  
Plats: Biblioteket i Tyresö centrum.  
Arr: Tyresö kommun.

JAZZ
Torsdagen den 25 april, kl 19.30, 
förband kl 18.45, spelar Lena 
Swanberg med Ann Blom och Man-
kans trio i Tyresö, Föreningsgården 
Kvarnhjulet, Nyforssalen. Medlem-
mar 120:-, övriga 150. Under 30 år  
gratis. Förtäring finns, ej förköp. 
Arrangör Tyresö Jazz & Blues Club.

LOPPIS
Söndag 19 maj, kl 11–15. Minst 30 
hemmaloppisar, alla på bekvämt 
promenadavstånd inom Lindalen. 
För senaste info, se facebookeven-
tet https://www.facebook.com/
events/389030788554751/?ti=ia 
eller www.lindalen.nu/loppis

STICKCAFÉ
Stickning, handarbete, fika och 
umgänge, passa på att låna böcker 
om stickning och handarbete. 1/5 
kl 13–16. Plats: Trollbäckens biblio-
tek, Kumla allé 7. Arrangör: Tyresö 
kommun.

DIN LÅSLEVERANTÖR

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

Björns Mekaniska
Bilverkstad

Kulturstipendiat 
2019 Lars Ternblad

Här berättar Lars Ternblad för Gunnel Agrell 
Lundgren hur han vid 15 års ålder började 
fotografera med en gammal bälgkamera och 
så småningom försåg han personaltidningen 
på den bilfirma han jobbade på med bilder 
tagna med en polaroidkamera. Han gick med 
i firmans fotoklubb och fotograferandet fort-
satte. Det tog allt mer tid och han startade en 
egen firma tillsammans med sin hustru.

HBTQ-Bajaren

Den före detta tyresöbon Per Gustavsson 
berättar om läktarkulturen bland HBTQ-per-
soner och hur de bemöts. Kan vi ha det trevli-
gare på läktaren om man slutar med att hojta 
nedvärderande ord? Kan klubbarna ta ett stör-
re ansvar för det här och varför ska det vara så 
knepigt att vara idrottsman och öppet homo-
sexuell? Programledare: Niklas Wennergren.

Årsrik riksdags-
ledamot i studion

Barbro Westerholm – riksdagens grand old 
lady – samtalar med Lena Hjelmérus och Gun-
nel Agrell Lundgren om digitaliseringen av vårt 
samhälle, våld mot äldre, ålderism och frågor 
inför livets slutfas. Intervjun föregicks av ett 
välbesökt föredrag. I programmet fördjupas 
de tankar som Barbro tog upp i sitt anförande.

Tyresös lejon slås 
ihop!

Göran Stenberg och Ulf Ottenby från Lions 
Trollbäcken berättar tillsammans med Robert 
Engström från Lions Tyresö om sina planer 
att slå ihop klubbarna till en stor klubb. För 
Ann Sandin-Lindgren beskriver de också hur 
meningsfullt det är att jobba ideellt med att 
sälja julgranar och påskträd och kunna satsa 
på olika kulturevenemang och annat i Tyresö.

Årets Idrottsförening
Utmärkelsen 
gick till Orien-
teringsklubben 
Söders SOL. 
Ordförande 
Göran Thim-
berg och vice 
ordförande 
Louise Berg-
man berättar 
om hur fören-
ingen arbetar 
med ett enat 
fokus för att nå en lycklig och glädjefylld idrott 
och utvecklas såväl som människa som idrot-
tare. Över stock och sten och på slingriga 
vägar görs många vägval, men ett lyser alltid 
starkare – vägvalet till glädje och utveckling. 
Gunnel Agrell Lundgren var med och firade 
utmärkelsen på Alby friluftsgård.

Radiodoktorn möter 
”Fråga doktorn”

Tyresöradions Lena Hjelmérus slår följe 
med Ann Sandin-Lindgren och hälsar på hos 
en riktig kändis. Hur är det att besöka en tv-
personlighet och försöka ta pulsen på henne? 
Lyssna på programmet så får du höra mer om 
Suzanne Axell, människan och hedersdoktorn 
vid Karolinska Institutet, kvinnan bakom lång-
köraren Fråga doktorn. 600 program under 16 
år och över 1 miljon tittare varje vecka.

Lena – arkitekten 
bakom Strand

Lena Pålsson, erfaren arkitekt sedan många 
år berättar för Catarina Johansson Nyman 
om tankarna bakom Strandområdet och fram-
tagandet av översiktsplanen. Lena kommer 
också att vara med i Tyresöradions ”spanings-
grupp” som ska ut och titta på arkitektur och 
stadsmiljö i Tyresö.

Vi behöver dig!
Bli medlem på ssu.se

Tyresö Trädgårdssällskap lyckades få hit Gun-
nel Carlson som föreläsare och programma-
kare Lena Hjelmérus fick en intervju så att alla 
lyssnare får smittas av Gunnels entusiasm. 
Musiken som avslutar programmet är Gun-
nels önskemusik. En sång för april av Peter 
LeMarc.

Allas våra gröna rum
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Kryss nr 3  
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  
7 maj 2019 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

Märk kuvertet ”TN-kryss nr 3, 2019”.

Grattis till vinnarna 
i kryss nr 2, 2019
1:a: Karin Larsson, Borevägen 3.
2–5: Bengt Eriksson, Romansv 35.
Greta Johansson, Bollmorevägen 30.
Sven-Åke Nilsson, Koriandergränd 54.
Christina Jansson, Lyckogången 8.

Bildgåtan
En vinnare får en ”Glädjelott” som kan ge vinst upp till 
1 miljon kronor.

Vad föreställer bilden som syns i nyckelhålet? Har du 
något kul minne från den här platsen? Kan du berätta 
något om motivet?

Märk svaret 
”Bildgåta  nr 3” 
och skicka senast 
den 7 maj 2019 till:

Tyresö Nyheter
Björkbacksvägen 37
135 40 Tyresö

redaktion@ 
tyresonyheter.nu 

Grattis Viveka!
Förra bild gåtan föreställde 
Trollbäckens centrum, vil-
ket Viveka Redeby på Skol-
vägen lyckades lista ut.

FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresöbilden genom Kenths objektiv:

Vid Nyfors strömmar vårvattnet från Tyresö-Flaten till Albysjön. 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 vecka 15 vid 
Nyfors.

Kenths bilder kan följas på instagram: @kenthphoto

INVÅNARNA 
I VÅR 

KOMMUN
SVINDEL MATTE

GLOSA

KOMMER 
MAJ PÅ 
MALÖ I?

SUGGA
EFETER 
PETTER

BODA

KALSIUM NOABÅTEN SPELAR 
UTOMHUS

STORA I 
CENTRUM KEJSARE

DJUR I 
SKAGEN

RÖRA
LÄTTAR 

BÖRDAN
SKULDRAN

TÄTT
INGEN

JÄGERSRO 
OCH 

SKRUBBS

EN 
MYRDAL

SÖDER BERGS 
DOKTOR STAT  

MED AL

KONSTRUKTÖR: 

BOSSE
HÄR 

HITTAR  
DU LIMAKÖR I 

UPPSALA

TIDIGT IIIIII
IIIIII

BIL I 
FINLAND

SKRIVER 
UD

ÄR PUCKEL
RYGGIG

BITEN
SON TILL 
JAKOB KRING

FÅR 
DOMARE 

INTE VARASKALLAR

MENA
ÖPPNING  
I BAKEN

DÅLIGA 
KOPIAN

HÄR 
STARTAR 
KUNGS
LEDEN

VÅR DEL  
AV JORDENPÅ JUL

AFTON

GLIDER
GAMMALT 

BETYG

RÖD 
GRÖNSAK

HAR 
GÄNGOR UNDER EK

INGET FÖR 
BLOMSTER 

BORDET

FÖRE 
MARINO CHEF

GRUND
ÄMNE LYXBIL

MED BIL I 
TRAFIKEN

STARKT 
KAFFE

FORELLEN 1

FÅGEL I 
HAVSÖRNS

VALSEN
I FINT 

NAMN

GÖR LÅNG RENMAN
STOCK
HOLM IRDIUM

THOMAS 
ERIKSSON

GAMMAL 
VOLVO

VATTNET 
VID GUDÖ

BARN
 LEVERAN

TÖR?
TVÄRSLÅ TENN

ÄR  
LEXIKON

Rätta lösningen på kryss nr 2, 2019.

FOTO: TYRESÖ NYHETER
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Grupper i församlingen som 
Syföreningen, Café Vindfången, 
Kaffetanterna och många fler 
samlar regelbundet in pengar till 
olika ändamål. Till exempel sam-
lade Syföreningen under förra 
året in 22 294 kronor genom att 
sälja produkter som medlemmar 
själva har sytt, stickat eller vävt.

Många bäckar små
Kollekter tas upp vid alla guds-
tjänster som äger rum i försam-
lingen. Ändamålen för kollek-
terna bestäms av kyrkostyrelsen 
vid 30 speciella tillfällen, så kallad 
rikskollekt. Domkapitlet i Stock-
holms stift beslutar om ändamå-
len för stiftet, så kallad stiftskol-
lekt, vid tio tillfällen. Kyrkorådet 
i Tyresö församling beslutar om 
ändamålet för församlingskol-
lekten för 26 tillfällen. Kollekten 
som kyrkorådet beslutar om går 
till ändamål såsom vänförsam-
lingen i Cӗcis, Tyresö tjej- och 
kvinnojour, lokalföreningen Has-
sela solidaritet på Kumla skola 
och församlingens diakoni.

Stora beslut
Kyrkofullmäktige har beslutat att 
en procent av kyrkoavgiften årli-

gen ska gå till biståndsverksam-
het i någon form. För 2018 upp-
gick summan till 609 000 kronor. 
Ett enigt kyrkofullmäktige har 
beslutat att för åren 2019–2020 
ska pengarna fördelas mellan 
Svenska kyrkans internationella 
arbete med katastrofinsatser (50 
procent), projektet Värdigare liv 
för romer i Rumänien (30 pro-
cent) och Den gode herdens skola 
i Betlehem (20 procent).

Genom Tyresö Församlings 
alla generösa bidragsgivare möj-
liggörs arbete lokalt, regionalt, 
nationellt och inte minst interna-
tionellt genom alla dessa gåvor.

– Som kyrka har vi möjlighe-
ter att stödja människor i utsatta 
situationer likväl som människor 
som kämpar för sin och andras 
utveckling, säger kyrkoherde 
Helena Forsberg.

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

Kyrkoherde Helena Forsberg med en av församlingen kollekthåvar – sym-
bolen för det anonyma givandet. FOTO: TYRESÖ NYHETER

Tyresö församling  
– en generös bidragsgivare
KYRKA Församlingsbor och besökare i Tyresö församlings olika verk-
samheter bidrar till församlingens gåvomedel på ett generöst sätt. 
Under 2018 förmedlade Tyresö församling drygt 765 000 kronor som 
samlats in genom kollekter, gåvor, konserter, olika kampanjer, insamla-
de medel och inte minst genom att avsätta en procent av kyrkoavgiften.

Mottagare av Tyresö församlings biståndsmedel
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser 
över hela världen. Arbetet är en del av ACT-alliansen, en av världens 
största biståndsallianser. 135 miljoner människor är i akut behov av 
humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns männ-
iskor som fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld och naturkata-
strofer. I Svenska kyrkan finns en vilja att vara med och kämpa för män-
niskors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof.
Värdigare liv för romer är ett projekt i Rumänien där 85 procent av 
romerna lever under fattigdomsgränsen. De bor i väldigt dåliga bostä-
der, isolerade från resten av samhället. Romerna möts av trakasserier 
och diskriminering och har ofta lite eller ingen utbildning. Endast en 
av tre vuxna har arbete, och många barn hoppar av skolan. Svenska 
kyrkan stödjer ett socialt center som Franciskanorden driver i staden 
Roman. Här erbjuds utbildning, arbetstillfällen, social integration och 
hälsovård. Arbetsmetoden går ut på att skapa förändring tillsammans 
med människorna i området. Det långsiktiga målet är att säkra den 
romska befolkningens tillgång till offentlig skola och hälsovård, samt 
deras möjlighet att engagera sig politiskt.
Den Gode Herdens skola i Betlehem är en privatskola utan statligt 
stöd. Skolan har undervisning från sex års ålder fram till studentexa-
men på humanistisk och naturvetenskaplig linje. Över 300 palestinska 
flickor undervisas av infödda lärare och skolan tillhör de bästa på 
Västbanken. Skolan är helt beroende av frivilligt insamlade medel och 
fadderbarnsavgifter. Det svenska ekonomiska stödet är därför av avgö-
rande betydelse för hela skolans existens. Pengarna förmedlas genom 
Svenska Jerusalems-föreningen
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