
Det ser bedrövligt ut i området kring 
Strömstugan. Det är hög tid att kom-
munen tar sitt ansvar och röjer upp!

Strömstugan

i förfall! 

INSYN
CENTERPARTIET
TYRESÖ

Vi vill tacka alla som är 
involverade i arbetet med Covid-19. 

TACK! 
... för att ni informerar, ser 

till att människor följer 
rekommendationerna, 

arbetar med att rädda liv, ser 
till att arbetsmiljön är säker 

för alla som måste utsätta sig 
för kontakt med viruset. 

Stort tack å allas våra vägnar! God Jul önskarGod Jul önskar
TYRESÖ



Samtal med:

Ulrica riIs-pedersen

Hur länge har du bott i Tyresö? 
Jag har bott i Gamla Tyresö sedan mars 
1984. 

Vad jobbar du med? 
Jag arbetar som politisk sekreterare för 
Centerpartiets Tyresökrets. 

Vad tycker du om Tyresö kommun? 
Jag är uppvuxen i Södertälje och Ny-
kvarn. När jag kom till Tyresö så hade jag 
bara varit i Bollmora en gång 
tidigare för att min dåvaran-
de arbetsplats SJ Resebyrå 
hade en kör, SJR Harmony, 
vars körledare bodde där och 
vi skulle öva inför en gökot-
ta. Nästa besök blev 1983 
med min dåvarande pojkvän 
vars föräldrar hade sommar-
ställe ute i Björndalen sedan 
fyrtiotalet. Vi flyttade till Vi-
olstigen i mars -84 och gifte 
oss i Tyresö kyrka i juli sam-
ma år. Den här kommunen har visat sig 
ha och vara allt man kan önska och jag 
älskar verkligen Tyresö! Det är en dröm-
kommun både vad gäller läge med lagom 
närhet till vår huvudstad Stockholm, som 
jag också älskar, och all denna fantastis-
ka natur med skog och hav. Naturen är 
för övrigt ständigt närvarande i Tyresö, 
vart du än tittar. Det är dessutom ganska 

skönt att det inte är en genomfartskom-
mun. Tyresö har många olika utseenden 
och en lång och intressant historia. För 
mig betyder Tyresö platsen där jag hit-
tade hem efter många flyttar under min 
uppväxt, först från London till Småland 
där mina morföräldrar bodde och sedan 
till Stockholmsområdet. Tyresö är också 
platsen där mina tre döttrar bott sedan de 
föddes och där de vuxit upp. Jag hoppas 
att jag kan bo här resten av mitt liv.    

Vilka utmaningar tycker du att 
Tyresö har? 

Med tanke på att kommunen har 
nästan 20 000 pendlare, va-
rav de flesta pendlar ut från 
Tyresö, så behöver vi verk-
ligen fokusera på infra-
struktur och logistik. Vi 

har bara busslinjer och 
ingen spårbunden tra-
fik. Det är OK att det är 

så men då måste bussarna 
gå tätt och linjerna måste passa Tyre-
söbornas behov. Stockholms lokaltra-
fik är en koloss som är svår att få ge-
hör från. Förutom att kollektivtrafiken 
måste fungera så behöver möjligheter-
na för cyklister förbättras och att man 
samarbetar över kommungränserna för 
att länka ihop framkomligheten till an-
gränsande kommuner. Det är ett faktum 

att alla inte kan ta bussen eller cykeln 
till arbetet och då måste vägarna vara 
anpassade efter trafikflödet och de ska 
kunna klara trycket under högtrafik på 
morgon och eftermiddag/kväll. Bilkö-
er är otroligt dåliga, ur mänskligt och 
miljöperspektiv och ur arbetstagar- och 
arbetsgivarperspektiv.    

Vilka frågor brinner du för? 
Jag brinner för allt som handlar om att 
människor får goda liv, allt som vårt 
samhälle bygger på. Vi är omgivna av 
många olika företeelser och betingel-
ser från vaggan till graven. Man brukar 
säga att politiker ska lära sig att nischa 
sig för att bli framgångsrika men det kan 
jag helt enkelt inte göra. Jag vill veta att 
allt fungerar i vår kommun, att exempel-
vis allt från att potthålen fixas så snart de 
upptäcks till att det finns förskolor som 
passar alla yrkeskategoriers arbetstider 
till att man får ett värdigt avslut i livets 
slutskede. Efter att ha varit med i tjugo 
år i kommunpolitiken så har jag märkt 
att hur mycket man än upptäcker att det 
finns saker som brister eller saknas eller 
behöver rättas till så blir det helt enkelt 
aldrig färdigt. Det är en stor dynamik 
med att vara politiskt aktiv. Det finns 
en del smutsiga sidor som till exempel 
att det förekommer individer som drivs 
mer av egen vinning och egenintressen 

Jag tycker att Tyresö 
är en otroligt vack-
er kommun med dess 
stora naturrikedomar 
och småskalighet.

Det är inte rimligt att barn hamnar i 
grov kriminalitet och missbruk innan 

nödvändigt skydd och stöd sätts in via 
kommunens olika aktörer. För såväl vår 
gemensamma trygghet som för barnens 
rätt till en trygg uppväxt får vi inte längre 
acceptera att det får gå så långt. Det är 
både svårare och mer kostsamt att bryta 
en etablerad negativ spiral än att hantera 
ett problem i sin linda.

Centerpartiet i Tyresö vill arbeta för 
att alla barn och unga som far illa skall 

upptäckas tidigt och att barn och föräld-
rar snabbt får det stöd de behöver. För 
att detta skall bli verklighet vill vi att 
samarbetet mellan skola och socialtjänst 
utvidgas. Det är väl känt att en hög från-
varo i skolan medför en ökad risk för en 
destruktiv utveckling mot kriminalitet 
och missbruk. Riktlinjer för att upp-
märksamma hög frånvaro finns redan på 
plats men handlingskraft tycks saknas 
när det gäller tillämpning. Så snart det 
finns misstankar om att ett barn far illa 

eller har ogiltig frånvaro måste åtgärder 
sättas in omgående. Skolan har ett stort 
ansvar enligt skollagen att ge individu-
ellt stöd så att eleven har möjlighet att nå 
de kunskapskrav som minst ska uppnås. 
Därför måste både skola och socialtjänst 
få resurser och tydliga riktlinjer för ett 
konstruktivt och målinriktat samarbete.

Inte bättre med inlåsta barn 
Vår kommun blir inte tryggare av att kri-
minella och/eller missbrukande ungdo-

mar placeras på en institution och att man 
därefter helst slänger nyckeln. Under 
våren 2020 publicerade Statskontoret 
en myndighetsanalys av vården på 
de ungdomshem som drivs av Sta-
tens institutionsstyrelse (SiS). Detta 
är en mycket kostsam behandling som 
sätts in när det har gått så långt att 
barnets beteende medför en hög risk 
för negativ påverkan på hälsa och 
utveckling. I analysen framkommer 
att vården har stora brister och att det sak-

Upprusta 
Strömstugan 
med omnejd

än av engagemang för andra. Det finns 
också konkurrens och en del som är be-
redda att gå över lik. Jag tycker att man 
ska vara hederlig, ärlig, modig och rätt-
vis när man är förtroendevald.  I det stora 
hela är det fantastiskt roligt och väldigt 
fina människor man träffar, allt från olika 
partiers förtroendevalda och kommunens 
tjänstepersoner till dem vi tjänar: Med-
borgarna i vår kommun.     
     
Hur kommer det sig att du valde 
Centerpartiet? 
Många som känner mig vet att jag varit 
aktiv länge i ett annat parti där de loka-
la företrädarna och jag inte kom överens 
till sist. För mig är socialliberalism inte 
detsamma som socialism. Om man redan 
innan valet 2018 planerade ett samgående 
med partier som Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet så tyckte jag att man skulle 
informera sina väljare om det. När jag 
lämnade partiet så kände jag inte igen 
mig längre. Politiken har dock en viktig 
plats i mitt varande och valet blev lätt: 
Centerpartiet är ur min synvinkel det 
absolut enda partiet i Sverige idag som 
arbetar efter grundläggande liberala vär-
deringar. Jag såg framför mig att jag inte 
skulle vara en aktiv medlem men så fick 
jag frågan om jag kunde tänka mig att 
börja arbeta i Centerpartiets Tyresökrets 
och jag blev så glad och tacksam – det har 
varit en av de bästa sakerna som jag varit 
med om. Mitt hjärta har hamnat rätt och 
människorna i kretsen är så fina!         

Hur upplever du att det är att 
vara aktiv i politiska sammanhang? 
Det känns givande att få vara med och 
påverka. Det är aldrig tråkigt även om 
det kan vara tufft ibland, besluten man 
är med om att ta är inte alltid populära 
hos varje enskild kommuninvånare utan 
vi tar oftast beslut vars konsekvenser 
betyder mycket som är bra för det stora 
flertalet istället. Det viktigaste är att vi, 
som är så lyckosamma att vi lever i en 
demokrati, kan få göra våra röster hörda. 
Man kan alltid kontakta politikerna, man 
kan alltid höra av sig till kommun, län, 
riksdag och regering. Man blir inte bort-
förd eller avrättad om man säger vad man 
tycker och man kan rösta på vilket parti 
man vill. Man kan bilda nya partier pre-
cis som man vill. Sverige är ett underbart 
land att leva i oavsett hur mycket en del 
verkar kunna hitta att klaga över. Jag är 
mycket tacksam över att jag fick växa upp 
i Sverige för även om jag älskar England 
där jag är född så finns det enorma klass-
skillnader där och uttrycket ”allas lika 
villkor” genomsyrar inte samhället där 
på det sätt som det gör i Sverige.  n

Hur länge har du bott i kommunen? 
Jag är född  och uppvuxen i Tyresö, är en 
utav alla återvändare. Senaste perioden 
har jag bott här sedan 2006. 

Vad jobbar du med? 
Jag jobbar inom funktionshinderområdet 
på gruppbostäder både som vårdare och 
boendestödjare.   

Vad tycker du om Tyresö kommun?
Jag tycker att Tyresö är en otroligt vacker 
kommun med dess stora naturrikedomar 
och småskalighet. Det är häftigt att se alla 
de förändringar som har skett från det att 
jag var barn tills nu. Vi har berikats med 
fler invånare och dess utmaningar sam-
tidigt som det fortfarande känns litet. 
Tyresö är inte bara Tyresö centrum utan 
Tyresö är alla dess kommundelar.  

Vilka utmaningar tycker du att 
Tyresö har? 
Hitta vår gemenskap och 
samhörighet till varan-
dra i kommunen. Vi 
måste hinna ikapp 
med alla våra in-
vånares önske-
mål och behov. 
Dels att vi inte 
missar den lilla 
människan i det 
stora perspekti-
vet samt att vi inte 
förstör Tyresö med 
dess levande mil-
jö inför framtiden. 
Samtidigt som vi är 
en kommun i en storstadsregi-
on, är vi en kommun med landsbygds-
utmaningar – ta till exempel bredbands-
satsningen som ska göra att hela Sverige 

ska leva, ute på Breviks-
halvön lyser den med sin 
frånvaro och man kan 
lika väl befinna sig mitt 

i Norrlands inland. Eller kommunikatio-
nerna inom vår kommun, då vi idag kom-
mer fram snabbare i kommunen om man 
först åker in till stan och byter buss, för 
att komma till en annan del av Tyresök-
ommun – Här behöver vi tänka om och 
ställa högre krav på SL/Nobina om vi på 
allvar vill att fler ska åka med kollektiva 
färdmedel och hela Tyresö ska leva. 

Vilka frågor brinner du för? 
För mig är mångfald mer än olika et-
niciteter och läggning, vi behöver se 
individen, för den som den är. Självbe-
stämmande är viktigt. Vi måste ge för-
utsättningar och se att alla kan göra val 
i sina egna liv utifrån sin egen förmåga. 
De små valen är lika viktiga som de sto-
ra. Vi måste bevara och berika vår livs-
miljö, både när det gäller natur, djur och 
människor. Prata med varandra och inte 
om varandra.  

Hur kommer det sig att 
du valde Centerpar-

tiet? 
Ideologiskt så stäm-

mer det väl med 
mina egna tankar 
och fundering-
ar och jag har 
aldrig funderat 
på något annat 
parti.

Hur upplever du 
att det är att 
vara aktiv i 

politiska sammanhang? 
För det mesta är det kul och det 

ger mig utmaningar, men stundtals är det 
svårt, för det ligger så mycket ansvar i de 
beslut vi är med och fattar. De får långtgå-
ende konsekvenser för individen och kom-
munen i stort. Samtidigt är det viktigt att ta 
beslut, jag känner respekt inför att jag har 
fått förtroendet att vara företrädare för er 
kommuninvånare. Det är viktigt att förstå 
att jag inte tar beslut ur egenintresse utan 
försöker se till allas bästa. I en utopi skulle 
allt och alla vara nöjda med de beslut som 
vi fattar, så även jag själv.   

Vad är det bästa med Tyresö?  
Det är fint att leva här och det behövs 
inga paroller eller tjusiga pamfletter för 
att övertyga oss – Tyresö är bara. n

I samband med Braksmarsvägen 
förbättring inköpte Tyresö kom-

mun den så kallade Strömstugan vid 
Follbrinksfallet. Ingen har efter väg-
arbetenas avslutande bott i huset utan 
det har fått förfalla, så också tomten. 
Hela strömfåran utefter Brakmarsvä-
gen har också fått växa igen. Platsen 
som under flera århundraden utnytt-
jas för olika industrier har varit igång 
ända inpå 1940-talet. Den sista indu-
strin var då ett sågverk drivet med 
vattenkraft. 

Ett vanskött område
Hela området är idag i ett förfär-
ligt tillstånd. Här finns fallfärdiga 
byggnader, en gammal bil, en gam-
mal husvagn och det är helt igen-
växt. Kommunen måste omgående 
med rådgivning av länsmuseet och 
länsstyrelsen röja opp området och 
återställa det. Träd och buskar bör 
avverkas och landskapet öppnas mot 
kyrkan och slottet. Även sluttning-
arna mot Munkbacken bör gallras 
och nedfallna träd tas bort och ge 
utsikt mot Kalvfjärden. Uppmärk-
sammas kan också att såväl Prins 
Eugen som Viggo Johansen haft 

platsen som motiv i ett par av sina 
målningar under sommarvistelserna 
i Tyresö.  

En del av slottsomdrådet
En uppröjning och uppöppnande av 
landskapet ger möjlighet att bygga 
ut gång- och cykelvägarna i slotts-
området.  Follbrinkströmmen med 
sjön Fatburen och Albysjön med 
kraftstationen behöver göras till-
gängligare och ingå i slottsområ-
det. Kyrkogårdarna i området blir 
då en naturlig del av området och 
upplevelsen. En viktig del är också 
att bibehålla det öppna landskapet 
så att det inte växer igen. Åkermar-
ken utmed Tjärnstigen måste bru-
kas liksom Kolerakyrkogården och 
Tranmyragärdet. Kyrkvägstriangeln 
måste också skyddas från bebyggel-
se (Tyresövägen, Kyrkvägen, Brak-
marsvägen) Det öppna landskapet 
i slottsområdet måste skyddas för 
framtiden. Tyresö ska inte vara en 
stad! Vi behöver bevara de skydds-
värda kulturområden som är så uni-
ka för just Tyresö! n

Eric Magnusson, 
Senior Advisor Centerpartiet Tyresö Vi vill se kraftfulla åtgärder så att våra barn 

aldrig hamnar i missbruk och kriminalitet 

Ulrica riis-pedersen

nas uppgifter om hur vården påverkat 
barnen eftersom det inte finns en 
sammanhållen vårdkedja mellan SiS 
och andra relevanta aktörer såsom 
socialtjänsten. 

Fler Oroende exempel
Exempel på andra oro-

ande resultat var att 
vården till stor del 
varken var tillräcklig 

eller individanpassad, 
att flickor får till vissa delar 

sämre vård än pojkar och att fär-
re än hälften (46 procent) av SiS 
medarbetare bedömde att vis-
telsen på institutionen skapade 
förutsättningar för förändring.

Kommunledningen måste 
nu sätta in kraftfulla och mo-

diga åtgärder för att stoppa utvecklingen. 
Ett samarbete mellan alla berörda aktö-
rer som socialtjänst, skola och hälso- och 
sjukvård måste skapas. Förebyggande åt-
gärder bör få ett större utrymme såsom 
familjecentraler, föräldrautbildning och 
fler vuxna i klassrummen. Även ideella 
organisationer bör få större möjligheter 
att bidra till en meningsfull fritid för 
barn och ungdomar. n

Annica Örtenstrand, ledamot i 
Arbets- och socialnämnden, 

Richard Norin, ledamot i 
Barn- och utbildningsnämnden, 

Raymond Moube, ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden, 

Nina Barzey, ersättare i Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden.

Jag brinner 
för allt som 
handlar om 
att människor 
får goda liv

Samtal med:

 Anna Steele
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Den 19 november hade Tyresö årets 
budgetfullmäktige. Centerpartiet yr-

kade på att skatten skulle sänkas 
med 45 öre till 19,50 för att 
återställa skattesatsen 
som den var innan 
valet 2018. Trots 
skattesänkningen 
kan vi göra för-
stärkningar utö-
ver vad minori-
tetsstyret gjort: 
Till LSS-områ-
det vill vi lägga 
2,5 miljoner och till 
Individ- och familje-
omsorgen  500 000. 
Till Grundskolan vill vi läg-
ga ytterligare 200 000 för Tillgängliga 
miljöer och 700 000 för att Lässatsning-
en ska vara kvar. I Äldreomsorgen vill 

vi ha uppsökande verksamhet för att 
bland annat förebygga fallolyckor och 

en tjänst som anhörigstödjare för 
att exempel vis förebygga 

våld i nära rela tioner 
för totalt 2,1 miljo-

ner. Till Bygg lovs-
verksamheten vill 
vi lägga 700 000 
för att kommu-
nen ska kunna 
ha ytterligare en 
bygglovshand-

läggare. Vi vill att 
man ska kunna ha 

lovjobb inte bara på 
sommarlovet utan även 

på sport-, påsk- och höstlov 
och lade till 1 miljon där. För möjligheten 
att fler ska kunna söka sig till Särskole-
gymnasiet lade vi 1,2 miljoner. n

U nder 2020 har vi varit tvungna att 
ställa in våra medlemsmöten och 

våra avslutningar inför sommaren och 
även nu inför juluppehållet. Vi visade 
våra medlemmar vår uppskattning med 
en kasse med ”närodlat”. Den innehöll: 
Annas Pepparkakor, Fontana Olivolja, 
135 Äpplen Must, Honung från Rotviks 
gård och Ost från Sanda gård (som lig-
ger i Österhaninge). Responsen har va-
rit mycket positiv och det förmedlades 

att det var en glad överraskning i dessa 
karantäntider. Tipsa oss gärna om fler 
”närodlade” matvaror. Vi inkluderade en 
livsmedelsproducent som har sitt fäste i 
Tyresö kommun, även om produkterna 
tillverkats någon annanstans. Det kan 
även vara producerat i grannkommuner. 
Hör av er så berättar vi om vad ni hit-
tat i nästa bilaga av Insyn Centerpartiet 
i Tyresö. Vi vill stötta närodlat och vi vill 
stödja lokala företagare. n

Medlemmarna i våra hjärtan när vi 
stödjer Närodlat och Företagande

Trygg och trevlig helg  önskar Södertörns brandförsvarsförbund

Kom ihåg att
släcka ljusen.
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