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Vi börjar bena i de två senaste årens 
händelser som lett till att det nu finns 

ett fastighetsbolag som lagt ut bilder på 
hur området kommer att se ut när det är 
färdig byggt. Denise med flera har ingen
ting gott att säga om hur politikerna i 
minoritets styret har skött processen.  
”Att bygga varsamt och med hänsyn till 
befintlig bebyggelse och områdets karak
tär borde vara en självklarhet” är ett citat 
i en annons som (L) hade i Mitt i Tyresö i 
september 2020. Hur ska invånarna i Ty
res ö uppfatta vad som menas med inne
börden av de orden? Förslaget som kan 
ses på nätet är av en helt annan karaktär 
än den befintliga bebyggelsen.       

Workshop om Amaryllisparken

Den 17 september 2019 bjöds boen
de kring Amaryllisparken in till en 
workshop. Syftet var att lyssna in hur 
parken används och vilka önskemål som 
fanns för förbättringar. Man hade  beslu
tat att detaljplanelägga området då ”en 
fastighetsaktör har ansökt om och fått ett 
positivt planbesked”. Endast tjänsteper
soner och S, L, MP fanns representerade 
eftersom inte C, M, KD, SD, V var in
bjudna till workshopen. 

25 september 2019 gav ordförande för 
Samhällsbyggnadsutskottet Mats Lind

blom (L) uppdraget om att upprätta ett 
förslag  till detaljplan gällande marken 
där Amaryllisparken ligger. Centerpar
tiet var bland de partier som var emot och 
som yrkade på avslag. Socialdemokra
terna, Miljöpartiet och Liberalerna hade 
bestämt sig för att förtäta i villaområdet, 

där Amaryllisparken 
är det enda grönom
rådet man har tillgång 
till i sin direkta närhet. 

Ändrad vägsträckning från Bollmoravägen

Hösten 2020 meddelade sig kommunen 
per telefon till sakägare med fastighe
ter gränsande till parken att deras infart 
skulle ändras till en annan sträckning 

En blek vårsol försöker skina genom den mulna himlen 
när Centerpartiet i Tyresö träffar Denise Persson, Mari-
anne Persson, Lennart Ericsson och Akil Ibrahim. Vi ses 
vid boule banorna i Amaryllisparken och just idag är det 
inga  spelare på den vanligtvis välbesökta platsen. 

från Bollmoravägen. Vid fråga om var
för kom inga tydliga svar. Flera sakägare 
fick veta att deras servitut skulle ”släckas 
ut”. En protesterade mot detta och kom
munen backade. En annan har inte gjort 
något och det är oklart om kommunen 
har ändrat inställning till hanteringen 
av den individens servitut. Allt detta har 
skett innan kommunen har gått ut i sam
rådsförfarande, vilket naturligtvis ska
pat stor frustration och orsakat stor oro 
bland de boende i Lindalen.   

Oppositionen inte inbjuden

Den 1 februari 2021 genomfördes ett så 
kallat ”Möte för dialog”. Anita Matts
son (S), Mats Lindblom (L) och Marie 
Åkesdotter (MP) bjöd in till digitalt möte 

där man skulle återkoppla 
hur man hanterat synpunk
terna som kommit in från 

Workshopen i september 
2019 och man skulle visa 
hur delar av detaljplane

förslaget såg ut. En boende 
frågade var opposi
tionspartierna var, 
varpå minoritetssty

ret svarade: ”Oppositio
nen är inbjuden men har 

tackat nej”. Det stämde inte – inga 
andra partier var inbjudna och 
kunde alltså varken tacka ja eller 

nej. Man hade använt sig av kommunala 
kanaler vid inbjudan och man hade an
vänt kommunens brevhuvud och Tyresös 
logotyp, trots att mötet var ett politiskt 
möte. Kommunens tjänstepersoner som 

är involverade i projektet deltog, men 
kallelsen var från politikerna, och det var 
ett politiskt möte, inte ett möte kommu
nen kallat till.

En exkluderande monolog

I området bor många äldre personer som 
inte är vana vid digitala möten, som var
ken ens har dator eller datorvana. Det 
här mötet exkluderade ett antal sakäga
re, man har alltså arbetat på ett sätt som 
inte inkluderar alla. Även om det pågår 
en pandemi finns det många som anser 
att en större ansträngning borde gjorts 
för att säkerställa att alla boende i när
området fick någon form av möjlighet 
att ta del av information. Det fanns med 
några tjänstepersoner. De boende som 
var med på Möte för dialog och som vi 
talat med är alla överens om att det i stort 
sett var en envägskommunikation från 
minoritets styret. Detta refererades ock
så till på det möte där de boende bjudit 
in samtliga partier den 3 mars i år. (S), 
(MP) från minoritetsstyret deltog inte då 
och från oppositionen var inte (KD) när
varande. Den representant som var med 
från (L) sa vid ett flertal tillfällen att hen 
”inte var så insatt i frågan”.

Förberedelse inför exploatering

En tid efter workshopen i september 2019 
började några personer från kommunen 
gå runt bland träden. Det pågick märk
ning av de stora tallarna som finns ut
spridda i parken. Flera boende gick och 
frågade vad de gjorde och de fick svaret 
att ”vi märker upp träd som ska vara kvar 

Amaryllisparkens 
öde står på spel!
Amaryllisparkens 
öde står på spel!

Jag tycker det är förfärligt 
hur man kan påstå från styret 
att vi ska vara tacksamma för 
chansen att göra vår röst hörd 
på workshopen -19 och dialogen 
-21, då de inte har lyssnat.



Centerpartiet i 
Tyresös motion om 

Det åtagandet hör annars till För
packnings och Tidningsinsam

lingen AB som både ska samla in 
retur, och stå för städningen. Allt 
regleras alltså i olika förordningar 
men dessa är i förändring. Oavsett 
hur regleringarna ser ut gällande 
våra stationer i dagsläget så behöver 
man ställa högre krav på att åtag
andet sköts så att man inte 
tappar respekten för  och 
viljan att återvinna. Vi vet att 
Petterboda återvinningscen
tral behöver utökas och detta 
är tydligen på gång. Kanske 
kommer länets kommuner 
att börja samordna hur man 
tar hand om soporna och 
återvinningen i framtiden? 

Allemansrätten missbrukas

Man ser ständigt hur Alle
mansrätten inte respekteras 
vilket vi tror beror på okun
skap. Därför vill vi bland an
nat se skyltar med ledordet: 
”Håll Tyresö rent” överallt i områ
den där människor rör sig i frilufts
livet och där man håller på med fri
tidsaktiviteter. Detta skulle kunna 
vara kopplat till en kampanj från 
kommunens sida. I en utomordent
lig tjänsteskrivelse som är svaret på 
motionen finns, bland mycket bra 

och intressant information, ett för
slag om att man kan börja placera ut 
många fler skräpkorgar. 

Fler besöker naturen under pandemin

I vecka 9 hade Mitt i Tyresö en arti
kel om hur naturen påverkats av att 
människor har sökt sig till naturen 
i mycket större grad sedan pande

min började. Tyresö har 
en stor tillgång till naturen 
genom läget av Tyresta na
tionalpark och våra olika 
naturreservat. Tyvärr har 

det ökade intresset 
för utomhusvistelser 
även orsakat ökad 

nedskräpning, att det 
eldas på fel ställen 
och tyvärr har det 
till och med klott

rats på bergväggar i 
reservaten. Länssty

relsen säger att ”många 
har dålig koll på allemans
rätten och reservatregler”. 

Artikeln stärker vår uppfattning 
om att man borde ha en informa
tionskampanj till oss alla invånare i 
Tyresö och bra skyltning och infor
mationstavlor på alla ställen där det 
finns ingångar till våra fantastiska 
reservat och till den unika national
parken.  n

inför exploatering av området”. Det var 
en av kommunens planarkitekter som var 
där och instruerade personer som skulle 
genomföra märkningen. På direkt fråga 
bekräftade de att detta var förberedelse 
inför exploatering, inte en del av konti
nuerlig trädvård.  

Kommunen Tar inte emot namninsamlingen...?

Denise Persson har med de boende i Till
sammans för Amaryllisparken samlat in 
nästan 500 underskrifter som man 
försökt lämna över till mino
ritetsstyret som har svarat 
samma sak vid samtli
ga förfrågningar. Man 
har vägrat att ta emot 
utan hänvisar till att 
listan ska skickas 
till Servicecenter i 
Tyresö. Alla som bor 
i området känner sig 
svikna över hantering
en. Människor har redan 
börjat sälja sina villor av 
oro för värdeminskningen på 
grund av kommunens plan på att bygga 
cirka 200 lägenheter på en relativt liten 
yta. Uppgivna höjder är 35 (kommunens 
tjänstepersoner på hemsidan) och 36 
(planPM upprättat för uppdraget från 
kommunledningsutskottet) våningar. Vi 
partier som är i opposition har inte fått 
någon insyn i projektet och inte heller va
rit delaktiga alls sedan ärendet lades för 
beslut 25 september 2019. Processen har 
skett med mycket svag demokratisk invol
vering av berörda och de boende där käm

par hårt för att bli hörda. Det finns plakat 
om att rädda Amaryllisparken vid snart 
sagt vart och vartannat hus i området. 

Odemokratisk process

”Jag tycker det är förfärligt hur man kan 
påstå från styret att vi ska vara tacksam
ma för chansen att göra vår röst hörd på 
workshopen 19 och dialogen 21, då de 
inte har lyssnat. 

När det gäller protestlistan jag för
sökt överlämna så tycker jag det 

är under all kritik att man 
inte mottar denna person

ligen. Naturligtvis 
skulle det ske med 
Folkhälsomyndighe
tens rekommenda
tioner i åtanke med 
några få personer 
närvarande. För mig 

är det viktigt att få 
förmedla folkets röst 

då jag känner förtroen
de och ett ansvar, det borde 

våra folkvalda politiker också 
göra. Vi har ändå ordnat med ett digitalt 
möte eftersom det är pandemi och bjudit 
in samt liga partier och agerat i demokra
tisk anda”, avslutar Denise Persson. 

Amaryllisparken – epilog

Efter att ha tagit avsked från besvikna 
fastighetsägare efter mötet ses en kom
munbil parkerad vid busshållplatsen in
till parken där en tjänsteperson på stege 
håller på att ta ner en stor vepa med bud
skapet ”Rädda Amaryllisparken”. n

Amaryllisparkens 
öde står på spel!
Amaryllisparkens 
öde står på spel!

Fr v: Marianne 
Persson och 
Denise Persson, 
Akil Ibrahim och 
Lennart Ericsson 
som har enga
gerat sig mot 
exploa teringen av 
Amaryllis parken.  

allemansrätten  
återvinning &

Centerpartiet i Tyresö har under många år sett att 
skötseln av återvinningsstationerna tidvis fungerar 
väldigt dåligt. Därför skrev vi en motion som gick 
ut på att kommunen själv ska ta över skötseln 
gällande renhållningen kring station erna

Det här är inte en ovanlig syn kring återvinnings
stationerna i Tyresö. Här är ett exempel från 
Strandtorget på hur det kan se ut.  

många har 
dålig koll 
på allemans-
rätten och 
reservat-
regler
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Ulrica Riis-Pedersen
Gruppledare i Kommunfullmäktige, ledamot 
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i Hållbarhets utskottet, Ledamot i Samhälls-
byggnadsutskottet.
ulrica.riis-pedersen@tyreso.se

Richard Norin
Ersättare i kommunfullmäktige, 
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
richard.norin@tyreso.se

Raymond Moube
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Ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden.
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henrik.lundin@centerpartiet.se

Eric Magnusson
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Dan Grönstedt
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annica.ortenstrand@tyreso.se

Anna Steele
Ledamot i Kommun fullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen. 2:e vice ordförande Kultur- 
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Pr
od

uk
ti

on
: 

Je
n
s 

S
ju

nn
es

so
n,

 j
en

s@
m

od
ul

m
ed

ia
.s

e,
 0

70
-4

4
4 

9
0 

29

Bli medlem och få boken 
Tyresö torp och gårdar
Just nu får man den fina boken Tyresö 
torp och gårdar när man blir medlem 
i Centerpartiet. Swisha 150 kr till 123 
421 85 33. Skriv in personnummer och 
e-post, (Du kan också skanna koden till 
höger i din swish-app.)

önskar 
Centerpartiet 

i Tyresö

Här är vanligaste skräpet 
längs svenska kuster
1. Plast: Fimpar med filter
2. Övrig plast / plastfragment
3. Snus
4. Plast: Knivar, gafflar, skedar, sugrör, omrörare (bestick)
5. Trä: Bearbetat virke, timmer och pallar
6. Plast: Godis- och glasspapper, snabbmatbehållare
7. Plast: kapsyler och flasklock
8. Plast: Rep
9. Plastpåsar
10. Metall: Kapsyler, lock & burkringar

Källa: Håll Sverige rents skräprapport 2020

Foto: Rotviks gård där man kan 
köpa god och närodlad honung. 


