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Bli medlem och få boken Tyresö torp och gårdar
Just nu får man den fina boken Tyresö torp och gårdar 
om man blir medlem i Centerpartiet. Swisha 150 kr till 
123 421 85 33. Skriv ditt personnummer och mejladress.

Båtklubbarna efterlyser samverkan med
kommunen och skäliga arrendeavgifter
Skärgårdskommunen Tyresö har ett femtiotal båtklubbar som arrenderar 
mark och vatten av kommunen för sin verksamhet. Båtklubbarna har stor 
betydelse för det sociala livet i Tyresö, inte minst för den ungdomsverksam-
het de bedriver. De kräver inga subventioner eller bidrag för sina anlägg-
ningar, men måste ges skäliga villkor för sin verksamhet.

Centerpartiet ställer sig bakom den motion som inlämnades förra våren 
angående en översyn av den sexfaldiga höjningen av arrendeavgiften som 
beslutades 2017 samt att ett samarbetsorgan inrättas mellan kommunen 
och Tyresö Båtråd för utveckling och hantering av frågor som berör båtlivet 
inom kommunen. Förutsättningarna för att skapa fler båtplatser för Tyresös 
växande befolkning behöver vidare utredas i samverkan med båtklubbarna. n

Äldreboendet Trollängen
I två årtionden har äldreboendet 
Troll ängen drivits av annan ut förare 
än kommunen. Det har varit en 
otroligt uppskattad verksamhet där 
de boende och deras anhöriga har 
varit och är mycket trygga och nöj-
da. Det har framkommit i Äldre- och 
omsorgsnämnden, där Tony Thorén 
(L) är ordförande, att man låtit bli 
att föreslå förlängning av avtalet i 
ett helt år och att man inte har för-
medlat till utförarna eller de boende 
att man avser att ta över driften till 
kommunen. Det här är ytterligare 
ett exempel där vi ser att Tyres-
ös minoritetsstyre, (S, MP, L med 
V som stödparti) inte ställer sig på 
näringslivets och företagarnas sida. 
Tyvärr handlar det hela tiden om 
att klara av elefanten i rummet: 
Björkbacke ns äldreboende. n

Amaryllisparken
Enligt nuvarande översiktsplan är 
Amaryllisparken utpekad som en 
möjlig plats att bygga bostäder på. 
Vi i Centerpartiet har motsatt oss 
detta å det starkaste. Nu bestäm-
mer minoritetsstyret att området 
ska bebyggas. Förslag har synts på 
4-6 våningar och det ges sken av att 
alla partier är överens om det. n

Byggtakten kontra infrastrukturen
Under förra mandatperioden togs olika beslut gemensamt i dåvarande 
alliansen med stöd av de flesta partier utom SD gällande byggplaner. 
Vi i Centerpartiet tycker fortfarande att man ska förverkliga dem. Det 
handlar både om ett stort behov av bostäder i hela regionen och att 
man ska hålla de åtaganden man satt sig att genomföra gentemot 
medborgarna och byggherrarna. Låt oss genomföra dem som redan 
är i pipeline Däremot påpekar vi ständig att byggtakten måste trappas 
ner väsentligt inför nya projekt.. Under tiden måste krafttag göras för 
framkomlighet för fordonstrafiken. MP vill att man gör det så svårt 
som möjligt att ta sig fram med bilar. På det sättet vill de att man 
tvingas att cykla eller åka kollektivtrafik. Vi i Centerpartiet ser att hela 
länet är inne i början av en enorm trafikkollaps om deras politik får 
fortsätta att råda. Vi menar att det alltid kommer att behövas tillgång 
till biltransport av alla möjliga skäl, inte minst tillgänglighetsskäl. Alla 
kan inte cykla eftersom befolkningen inte bara består av personer 
som är fysiskt kapabla till det, detsamma gäller att ta sig från och 
till olika publika färdmedel. Billiga elbilar kommer att finnas i en nära 
framtid. Att med flit motarbeta alla transport med fyra hjul eller mer 
förutom bussar är detsamma som att utfärda förbud för alla männi-
skors lika rätt till tillgänglighet. n

Uddby och hästarna
Under lång tid har det funnits ett stall med plats för femton hästar på Uddby. 
Det är det antal hästar som är passande för området då hästhållning sliter 
väldigt hårt på marken där hästar hålls. Arrendet finns till för alla Tyres ös 
invånare (och förstås även besökare utifrån) för att denna jordbruksmark 
ska fortsätta att kunna upprätthålla den viktiga biologiska mångfald som 
dör ut när olika tamdjur specifika för lantbruk inte betar och rör sig på 
markerna. Runt om på Alby har olika unika biotoper bildats, under många 
decennier, där olika växter, insekter och djur funnit sig till rätta. För inte så 
länge sedan brusade och susade det formligen längs med de stränder och 
vassmarker vid Albysjön som vetter mot Uddby då massor av olika fågelar-
ter antingen häckade där eller stannade till för att vila på sina migrations-
flykter. Nu är marken söndertrampad på grund av att väldigt många hästar 
placerats där. Dessutom är tillgängligheten i området längs med stranden 
obefintlig då ett stort antal hagar bildats på grund av instängsling. n

Naturreservat, föreskrifter och att bygga en bro i Alby/Tyresta naturreservat 
I föreskrifterna för Alby naturreservat så står det bland annat, utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra 
författningar, att det är förbjudet att förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra hacka, spränga, 
rista, gräva med mera. Sedan står det också: förbjudet att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande 
eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mos-
sor, lavar och vedlevande svampar. Vi i Centerpartiet har svårt att förstå hur man ska kunna bygga en bro med 
tillhörande åtkomststigar och spänger utan att bryta mot reservatreglerna många gånger om. Argumentet att 
tillgängliggöra Tyresta Nationalpark är inte med verkligheten överensstämmande då det finns åtkomst vid Nyfors. 
Att Tyresö Naturskyddsförening stöder brobygget är för oss en gåta. n

Ridhuset
Vi i Centerpartiet gillar hästar och hästhållning och därför vill vi att det 
nya ridhuset på Fårdala gård inte ska skjutas upp på obestämd tid. 
Tyres ö ryttarförening driver ridskolan på Fårdala gård. Ridning är en 
stor sport för barn, tonåringar och vuxna, både med och utan funktions-
nedsättningar. I flera år har bygget av ett nytt ridhus planerats eftersom 
det nuvarande inte kan användas på ett effektivt sätt. Det är både för 
litet och oisolerat. Nu har ordförande Thomas Sundblad (L) i Kultur- och 
fritidsnämnden lagt planerna på is. En medborgare gjorde jämförelsen 
med ishallen ”som minsann  får kosta”. n

Bäverbäcken
Planerna för att nya lägenheter tillskapas 
i området är på gång vilket vi är positiva 
till. Det finns ett stort behov av bostäder 
och dessa fanns med i projektering förra 
mandatperio den. Viktigt här är att det finns 
säkra övergångar över Tyresövägen och att 
trafiken får ha ett fortsatt gott flöde även 
under rusningstrafik. n     

Vi tänker så här om Tyresö,

vad tänker du? 


